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Το Επιμελητήριο προσδοκά οφέλη για τα μέλη του

Την ευκαιρία που δίνουν στις τοπικές επιχειρήσεις να αρχίσουν να γίνονται πιο
εξωστρεφείς ανέλυσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,
Δημήτρης Δημήτριου, αναφερόμενος στην έκθεση τροφίμων και ποτών που θα γίνει στο
Βελιγράδι και στην οποία θα συμμετάσχουν αποστολές και από την χώρα μας.

Όπως τόνισε, το Επιμελητήριο έχει κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη προεργασία και καλεί
τα μέλη του που επιθυμούν να συμμετάσχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα,
μιας και λόγω του ότι τα έξοδα θα είναι καλυμμένα από το ίδιο το Επιμελητήριο το
ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο.

Ταυτόχρονα ο κ. Δημητρίου επέμεινε στην αναγκαιότητα οργάνωσης επιχειρηματικών
συναντήσεων «b2b» προκειμένου μέσα από τις διαπροσωπικές συζητήσεις να αναζητηθούν
επιχειρηματικές συνεργασίες. «Η συμμετοχή μας στην έκθεση κρίνεται ενδιαφέρουσα,
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ωστόσο για να κριθεί και αποτελεσματική θα πρέπει να υπάρξουν επιχειρηματικές
συνεργασίες. Αυτό θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί αν οργανωθούν τέτοιου είδους
συναντήσεις», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία πως η αγορά της Σερβίας μπορεί να αποδειχτεί πολύ
φιλόξενη για τα ηπειρωτικά προϊόντα μιας και όπως είπε, η φέτα, τα εσπεριδοειδή και τα
ψάρια είναι περιζήτητα.

Μάλιστα τόνισε πως μετά από μία ευρεία έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές
πώλησης των προϊόντων αυτών στη συγκεκριμένη χώρα είναι αρκετά υψηλότερες απ' αυτές
που βρίσκουμε στην περιοχή μας, κάτι που σημαίνει ότι μια πιθανή εξαγωγή μπορεί να γίνει
βιώσιμη και οι έμποροι να πετύχουν ανταγωνιστικές τιμές.

Πρόγραμμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πέρα όμως από την προσπάθεια που γίνεται να οργανωθεί η συμμετοχή του Επιμελητηρίου
στην έκθεση της Σερβίας, ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο χαρακτήρισε ως «ανάσα» τόσο για
τους επιχειρηματίες όσο και για τους ανέργους, καθώς όπως είπε, οποιαδήποτε επένδυση
φέρνει νέες θέσεις εργασίας.

Όπως σημείωσε λοιπόν, το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη πολύ μεγάλο και
γι' αυτό το Επιμελητήριο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να ενημερωθούν μέσω των
υπηρεσιών του για τους όρους και τις προϋποθέσεις του.

Δια βίου μάθηση

Κλείνοντας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου έκανε γνωστό πως συνεχίζεται η συμμετοχή του
στο πρόγραμμα δια βίου μάθησης, Λεονάρντο Ντα Βίντσι στα πλαίσια του οποίου αρτοποιοί
και ζαχαροπλάστες των Ιωαννίνων, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν για 12 ημέρες το
Παρίσι όπου θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες και να
παρακολουθήσουν σεμινάρια που θα τους βοηθήσουν αν εξελίξουν τη δουλειά τους.
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