ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

•

50ο Ετήσιο Συνέδριο της AEBR (Ένωση Ευρωπαϊκών Μεθοριακών Περιφερειών) - 2021/10/2021

Στις 20-21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 50ο Ετήσιο Συνέδριο της AEBR (Ένωση Ευρωπαϊκών
Μεθοριακών Περιφερειών) στο Άρνεμ, Γκέλτερλαντ, Ολλανδία. Τα τελευταία 50 χρόνια, η AEBR εργάζεται
για την εκπροσώπηση των κοινών συμφερόντων των παραμεθόριων και διασυνοριακών περιοχών εντός
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το AEBR εντοπίζει εμπόδια στη συνεργασία και στην εξεύρεση
κοινών λύσεων στα διασυνοριακά και διασυνοριακά προβλήματα, προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία και η εδαφική ανάπτυξη
γενικότερα, με πλήρη σεβασμό στην περιφερειακή ποικιλομορφία.
Δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως και δια ζώσης.
Οι εγγραφές ξεκινούν από τις 21 Σεπτεμβρίου, εγγραφείτε το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2021. Αφού
εγγραφείτε για τις συνεδρίες που θέλετε να παρακολουθήσετε, θα ειδοποιηθείτε εάν μια θέση στις
συγκεκριμένες συνεδρίες έχει κρατηθεί για εσάς.
Πρόγραμμα Συνεδριάσεων:
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
9: 00-17: 00Cross-Border School, Gelderland Province House
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
12: 00-13: 00 Μεσημεριανό & Έναρξη 50ου Ετήσιου Συνεδρίου AEBR, Industrial Parc Kleefsewaard,
Άρνεμ
13: 00-18: 00 Talkshows, Keynotes, Workshops, Guided Tours συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης
του βραβείου Sail of Papenburg 2021 και πολλά άλλα, Industrial Parc Kleefsewaard
Εγγραφείτε στο 50ο Συνέδριο AEBR ΕΔΩ

•

Invite for FICCI HEAL 2021: ‘Transforming Healthcare Beyond COVID’ - 20 - 22 Οκτώβριος
2021

Η Ομοσπονδία Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ινδίας (FICCI) διοργανώνει στις 20 - 22
Οκτώβριος 2021 σε εικονική πλατφόρμα την 15 η έκδοση του FICCI HEAL με θέμα «Μετασχηματισμός
της υγειονομικής περίθαλψης πέρα από τον COVID», με την υποστήριξη της NITI Aayog, Κυβέρνηση της
Ινδίας. Το τριήμερο Συνέδριο είναι μια προσπάθεια σύγκλισης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και παρέχει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή μάθησης και εμπειριών,
καθώς και την προώθηση των ευκαιριών για τη μετατροπή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
πέρα από τον COVID. Η εγγραφή είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο για να συμμετάσχετε στο
συνέδριο. Δεν υπάρχει τέλος εγγραφής, ωστόσο η προηγούμενη εγγραφή είναι υποχρεωτική για να
συμμετάσχετε στο συνέδριο. https://ficci.in/registration/invitee-form.asp?evid=25692
Δείτε εδώ το σχέδιο θεματικού προγράμματος
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συνεδρίου στα +91 9871064408,
9871665099, 8368004375 ή γράψτε στο healthservices@ficci.com . Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
συνεδρίου www.ficci-heal.com για ενημερώσεις.

