ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

•

Διεθνές Φόρουμ «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας», 7-10 Δεκεμβρίου 2021

Το Διεθνές Φόρουμ και Έκθεση «Ασφάλεια και προστασία της εργασίας» θα πραγματοποιηθεί υπο την
Αιγίδα της Ρωσικής Κυβέρνησης την περίοδο 7-10 Δεκεμβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο "Expocentre"
της Μόσχας. Σύμφωνα με τους οργανωτές του, το Φόρουμ αναμένεται να συγκεντρώσει περί τους 25.000
εμπειρογνώμονες στον τομέα προστασίας εργασίας και βιομηχανικής ασφάλειας από 60 χώρες
παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες σας επισυνάπτουμε την παρουσίαση του Φόρουμ, το Δελτίο
Τύπου, καθώς και το πρόγραμμα συνεργασίας Το υβριδικό συνέδριο RETASTE: Rethink Food Waste
που συνδιοργανώνεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, θα
πραγματοποιηθεί στις 6-8 Μαΐου 2021 και έχει ως στόχο την παρουσίαση των πλέον σύγχρονων
επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στο θέμα της διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφίμων,
όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο, γενικότερα. Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://retaste.gr.

•

Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Συνέδριο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το CER

Τον Ιανουάριο του 2017 υπογράφθηκε στην Γενεύη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με στόχο την
ενδυνάμωση των σχέσεων σε τομείς επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματική συνεργασίας.
Σε συνέχεια στις αρχές του 2019 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Technopolis
ICT Business Park οργάνωσαν επιχειρηματική αποστολή και Β2Β συναντήσεις με στελέχη προμηθειών
του οργανισμού έτσι ώστε να γνωρίζουν τις διαδικασίες προμηθειών του CERN, να παρουσιάσουν τις
εξειδικευμένες λύσεις ή προϊόντα που παρέχουν και να έχουν την ευκαιρία να γίνουν προμηθευτές του
μεγάλου οργανισμού. Σε συνέχεια της επιχειρηματικής αποστολής του 2019 τουλάχιστον 4 επιχειρήσεις
ανέπτυξαν νέες εμπορικές σχέσεις με το CERN και επέκτειναν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες με
έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο πελάτη. Για το 2021 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία
με τη Technopolis ICT Business Park και την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του
Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς και άλλων φορέων της περιφέρειας, διοργανώνει στις 27 Μαΐου
Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Συνέδριο με άμεσους στόχους: Έλληνες και ξένοι εισηγητές περιγράφουν
τα οφέλη και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών, παρουσιάζουν τις
βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο εθνικά μπορεί να
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη τους στη χώρα μας. Ακολουθεί η βράβευση των καλύτερων εργασιών
φοιτητών και ομάδων φοιτητών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας» για τα
έτη 2020 & 2021. Στις 14. – 16.10.2021 οργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την ετ. BASF HELLAS και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου το 8 ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων
στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τα φρέσκα φρούτα & λαχανικά. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

