Εξειδικευμένες
συναντήσεις
για την επιχειρηματικότητα
στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Η υγιής, καινοτόμος και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα, σε
συνδυασμό τη μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο βιώσιμης
ανάπτυξης είναι το κυρίαρχο ζητούμενο στο 7ο Συνέδριο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που διοργανώνει η Εφημερίδα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και θα πραγματοποιηθεί στις ιστορικές
εγκαταστάσεις της Achaia Clauss, στην Πάτρα, στις 19,20 και 21
Σεπτεμβρίου 2019.
Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να καταδειχθούν
οι δυνατότητες του ελληνικού επιχειρείν ως βασικού και
αναπόσπαστου πυλώνα αναπτυξιακής προοπτικής, αλλά και να
προσδιοριστεί ο ρόλος τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, έτσι
όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες –
μέλη, σε συνδυασμό με τις πολιτικές που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί
θεσμοί, αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινωνικού και
ιδιωτικού τομέα της χώρας μας.
Εκτός από το πλούσιο πρόγραμμα του Συνεδρίου (πάνω από 70
εισηγητές , συμμετέχουν σε 12 θεματικές ενότητες), ζωηρό
ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι επιχειρηματικές συναντήσεις που
γίνονται κατόπιν ειδικών προσκλήσεων.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 5.30 το
απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με θέμα: «Invest
smart by the Experts». Σημαντικοί εισηγητές θα εξηγήσουν στους
προσκεκλημένους τους λόγους που οι επενδύσεις σε τοπικές
επιχειρήσεις προσθέτουν ποικιλία και ανθεκτικότητα στην τοπική
οικονομία.
Στόχος

της

συγκεκριμένης

κλειστής

συνεδρίας

είναι

να

παρουσιαστούν οι τρόποι που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν
επενδύσεις στην τοπική αγορά. Οι δυνατότητες και οι προοπτικές
για το περιφερειακό οικοσύστημα και το ρίσκο που μπορεί να
εμπεριέχουν τέτοιες επενδύσεις αποτελούν αντικείμενο προς
συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουν οι: Κατερίνα Πραματάρη
Partner, Uni. Fund, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών,,Παπαθάνου Μυρτώ, Co-founder and Managing
Partner Metavallon VC, Δημήτρης Ιακωβίδης, Investment
Associate Big Pi Ventures και Παύλος Παυλάκης Associate
VentureFriends. Συντονιστής της συνεδρίας θα είναι ο Γεώργιος
Μελισσαρόπουλος, Mindset Consultant, Knowbox.Fund.
Το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών συγκεντρώνει και η κλειστή
συνεδρία, με θέμα Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:45 –
12:45, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων
και ΣΔΙΤ Νίκο Μαντζούφα.
Θα αναφερθεί στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και στον
Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος ουσιαστικά φιλοδοξεί όχι μόνο
στην ενίσχυση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά και στην
οριοθέτηση ενός πιο βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την
Ελληνική Οικονομία, καθώς ο νέος «Αναπτυξιακός» Νόμος
αναμένεται να αλλάξει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην
Ελλάδα.
Ακόμη το Σάββατο και ώρα 12:45 – 14:00, στο επίκεντρο των
επιχειρηματικών συναντήσεων θα βρεθούν οι διεθνείς εμπορικές
και οικονομικές σχέσεις.
Δεδομένου ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναπτύσσει μια συστηματική πρωτοβουλία αναβάθμισης της
Ευρωπαϊκής οικονομικής διπλωματίας με κύριο στόχο την καλύτερη
υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης των κρατών
μελών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οργανώνεται κλειστή
συνεδρία με θέμα Οικονομική Διπλωματία στην ΕΕ, στην οποία
ομιλητής θα είναι ο Άγγελος Παγκράτης Ειδικός Συντονιστής,
Υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία στην

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
Το πλήρες πρόγραμμα του 7ου Συνεδρίου για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη
είναι
αναρτημένο
στον
ιστότοπο:
http://www.pelopevents.gr/7o-Anaptiksiako-Synedrio-programma.

