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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΗΛ. 24210/29407 - 8 FAX 24210/26394 

 

     ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

     Παράκληση να δημοσιευθεί 20/11/2018 

 

Ο ΣΒΘΚΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ 14ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

 

Για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

το Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος από το 2005. 

 

Η θεσμική αυτή πρωτοβουλία του Συνδέσμου έχει την αναγνώριση των 

επιχειρηματιών και των στελεχών των επιχειρήσεων που έχουν παρακολουθήσει τις 

εργασίες του, όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς αποτελεί μία εξαιρετική και 

υψηλών προδιαγραφών ευκαιρία ενημέρωσης των συμμετεχόντων για την έκταση 

των επιχειρούμενων αλλαγών στις επιχειρησιακές λειτουργίες και τους εφοδιάζει με 

νέες ιδέες, απόψεις και πρακτικές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων 

προβλημάτων. 

 

Το 14ο Ετήσιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο «DOMOTEL 

ANEMOLIA» στην Αράχωβα Βοιωτίας, με κεντρικό θέμα: «Εξωστρέφεια και 

Λειτουργική Ανασυγκρότηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων: Παράγοντες 

Διεξόδου από την Κρίση», καθώς ο Σύνδεσμος επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα 

για εξωστρέφεια και εξαγωγικές πωλήσεις, η οποία είναι πλέον αδιαμφισβήτητη για 
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τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς αποτελεί μονόδρομο για την διέξοδό τους από την 

κρίση. 

 

Ήταν η έκτη συνεχόμενη χρονιά που το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή 

της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Η προετοιμασία και διεξαγωγή του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 

το Τμήμα ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, στα πλαίσια της 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ για τις ΜΜΕ 2018,  εκστρατεία την οποία συντονίζει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη τη 

Ευρώπη. 

 

Στο πρώτο μέρος του Συμποσίου οι κεντρικοί ομιλητές προέρχονταν από τον 

Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης «διαΝΕΟσις» και πιο συγκεκριμένα 

παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους ο κ. Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της 

«διαΝΕΟσις», ο κ. Σαράντης Καλυβίτης, Καθηγητής Μακροοικονομικής και 

Διεθνούς Χρηματοδοτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η κα. Σταματίνα 

Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group. 

 

Στο δεύτερο μέρος, οι κεντρικοί ομιλητές προέρχονταν από την Εταιρεία παροχής 

Ελεγκτικών, Φορολογικών, Χρηματοοικονομικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

«Ernst & Young (EY)» και πιο συγκεκριμένα παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους ο κ. 

Αναστάσιος Ιωσηφίδης, Εταίρος & Επικεφαλής του Τμήματος 

Χρηματοοικονομικών Συμβούλων & Συναλλαγών της Ernst & Young (EY), και ο κ. 

Αθανάσιος Μαύρος, Εταίρος του τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Ernst & Young 

(EY). 

 

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου αναπτύχθηκε μια ευρεία θεματολογία, η οποία 

αναπτύχθηκε  σε 4 Θεματικές Ενότητες ως εξής:  

1η Θεματική Ενότητα: Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Οι εξαγωγές της Ελλάδος  

 

2η Θεματική Ενότητα: Η στρατηγική των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων – 

Η περίπτωση της Πορτογαλίας 

 

3η Θεματική Ενότητα: Επιδόσεις Μικρομεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων και 

Προοπτικές Εξαγωγών 

 

4η Θεματική Ενότητα: Η σημασία της Λειτουργικής Ανασυγκρότησης στις 

Ελληνικές Επιχειρήσεις 
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Εκ μέρους του Συνδέσμου, τις εργασίες του Συμποσίου, χαιρέτησαν η Πρόεδρος του 

ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, κα Ελένη 

Κολιοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ, κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους. 

 

Στο Συμπόσιο έλαβαν μέρος εκπρόσωποι επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου, μέλη 

του Διοικητικού του Συμβουλίου και στελέχη του. 

 

Η εξαιρετική θεματολογία του Συμποσίου, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 

να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξης της 

εξαγωγικής διαδικασίας. Η άψογη διοργάνωση και η ανάπτυξη των θεμάτων έλαβε 

θετικές κριτικές από τους συμμετέχοντες. 

 


