Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2013.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Green Business Innovation
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 17:30 θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση στο Επιµελητήριο Αχαΐας,
οδός Μιχαλακοπούλου 58 στην Πάτρα από την Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) για την έναρξη
του έργου Green Business Innovation «Developing Ιnnovative Εntrepreneurship Τhrough Green Economy
Applications and Human Resource Training Οn Green Jobs Ιn Τhe Cross-border Area», που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013»
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των ενεργειών και αναµενόµενων αποτελεσµάτων του ανωτέρου
έργου καθώς και των ευκαιριών που θα προκύψουν για τις τοπικές επιχειρήσεις προς όφελος της αειφόρου
ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας και Ιταλίας. Στην εκδήλωση θα µιλήσουν µεταξύ άλλων οι κκ:
Ιωάννης Καλύβας, ∆/ντης κατάρτισης του ΚΕΚ ΕΕ∆Ε και Προϊστάµενος Τµήµατος Κοινοτικών Προγραµµάτων,
∆ρ Σταύρος Γούτσος Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου της Πάτρας, ∆ρ. Davide De Nicolo στέλεχος της TECNOPOLIS PST του Μπάρι και Χρήστος
Ρακοβίτης στέλεχος του Τµήµατος Κοινοτικών Προγραµµάτων της ΕΕ∆Ε και Project Manager του Έργου. Η
εκδήλωση είναι ανοικτή και στους ενδιαφεροµένους κατόπιν εγγραφής στην γραµµατεία.

LINKS: www.eede.gr
Σχετικά µε την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τοµείς της Μελέτης, ∆ιοργάνωσης και ∆ιαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής Επικοινωνίας, των ∆ηµοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων προσαρµοσµένες ανάλογα στα µέτρα της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευµένα στελέχη µε τεχνογνωσία
στους παραπάνω τοµείς και παρέχει υπηρεσίες "µε το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέµατα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισµού, Κατασκευών, Τουρισµού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής
Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαµβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, δηµόσιους
οργανισµούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και µικροµεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς µέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σηµαντική.

© 2013 Όλα τα εµπορικά σήµατα, οι εµπορικές ονοµασίες, τα σήµατα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

