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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ελληνικές δράσεις επιχειρηµατικότητας στα πλαίσια
της 5ης Παγκόσµιας Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας
(12-25 Νοεµβρίου 2012)
Το Επιµελητήριο Καβάλας, µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Υποστήριξης
Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network – Hellas, σας ενηµερώνει ότι η 5η
Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ξεκινάει στις 12
Νοεµβρίου και λήγει στις 25 Νοεµβρίου 2012, κατά τη διάρκεια της οποία έχουν
προγραµµατιστεί και συνεχίζονται να προγραµµατίζονται εκατοντάδες δράσεις σε
όλον τον κόσµο, και πλέον πολλές είναι αυτές που θα υλοποιηθούν και στην Ελλάδα.
Η ΟΕΣΥΝΕ ως οικοδεσπότης της 5ης Παγκόσµιας Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας
στην Ελλάδα καλεί όσους φορείς (ιδιωτικούς και δηµόσιους) επιθυµούν να
διοργανώσουν κάποια εκδήλωση αφιερωµένη στην επιχειρηµατικότητα να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα gr.unleashingideas.org και να εγγραφούν ως Εθνικοί
Συνεργάτες. Έτσι, όλες οι σχετικές µε την επιχειρηµατικότητα δράσεις, καθώς και οι
φορείς που τις διοργανώνουν αποκτούν άµεσα παγκόσµια προβολή σε περισσότερες
από 126 χώρες, διευρύνοντας έτσι τη δικτύωση των νέων επιχειρήσεων και
διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε νέες υπερεθνικές αγορές.
Επίσης, σας ενηµερώνουµε ότι στις 7 Ιουνίου 2012 και κατά τις εργασίες της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών,
προστέθηκαν οι ακόλουθοι 4 Σύνδεσµοι Νέων Επιχειρηµατιών ως νέα µέλη της

ΟΕΣΥΝΕ: ΕΣΥΝΕ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα την
Θεσσαλονίκη, ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας µε έδρα την Λάρισα, ΕΣΥΝΕ Βόρειο-Ανατολικού
Αιγαίου µε έδρα την Χίο και ο Σύνδεσµος Νέων Επιχειρηµατιών Αρκαδίας µε έδρα
την Τρίπολη. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΕΣΥΝΕ έχει ως Πρόεδρο τον
Πρόεδρο του ΕΣΥΝΕ Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, Ανδρέα Στεφανίδη.-
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