ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷ððõïüîþíùû / ìø÷öëðòõ
ìø÷öüøùîþõ: êõöõðí÷éë, 31-05-2013
è÷ïþýõ: 1,6

(2 õãÚ 2)

çæå÷äüû: 607 cm ²
çæðù íéíïüúüöþõ: çù ýòõäæðòøù
ÿãòíüòîâîþõ ÷îáóãüé: (2310) 553.196 553.561
àæßù íï÷òýþ: ÞÝÜçÿÛè

Στροφή των επιχειρήσεων
στις εξαγωγές µέχρι και 70%
λόγω κρίσης
Υπεγράφη σύµβαση της «∆ροµέας», για την προµήθεια
στρατό ύψους 2,5 εκατοµµυρίων
ευρω

επίπλων

στο γερµανικό

Πρόσθεσε µάλιστα πως χαιρετίζει
της εταιρίας «∆ροµέας», κ. Αθανάσιος κατά τη διάρκεια της υπογραφής
µία τέτοια πρωτοβουλία και ευχήθηκε
Παπαπαναγιώτου, κατά τη διάρκεια σύµβασης της εταιρίας «∆ροµέας»,
το παράδειγµα αυτό να το ακολουθήσουν
για την ανάθεση προµήθειας επίπλων
Ηανάγκη
για επιβίωση
της υπογραφής σύµβασης της
και άλλες ελληνικές
στο Γερµανικό στρατό ύψους
εν καιρώ οικονοµικής
εταιρίας µε τον Γερµανικό στρατό,
επιχειρήσεις, οι οποίες όπως είπε
είναι σε σχέση µε το παρελθόν ιδιαίτερα 2.5 εκατοµµυρίων ευρώ, στην οποία
κρίσης ανάγκασε τις
αυξηµένα. Όπως χαρακτηριστικά παραβρέθηκε και ο υπουργός Μακεδονίαςπρέπει να ανοιχτούν και σε άλλες
ελληνικές επιχειρήσεις
Θράκης Θεόδωρος Καράογλου.αγορές όπως αυτή της Γερµανίας.
να στραφούν περισσότερο είπε ο κ. Παπαπαναγιώτου,
Σηµειώνεται ότι στη συγκεκριµένη
πριν από την κρίση οι εξαγωγές καταλάµβαναν
στις εξαγωγές και σε
«Είναι πολύ σηµαντικό πως η συγκεκριµένη εκδήλωση βρέθηκε και ο Γενικός
ένα ποσοστό της τάξης
µικρότερο
βαθµό στην εγχώρια
∆ιευθυντής
του
εταιρία µπόρεσε και πήρε
του 30%, ενώ σήµερα το ποσοστό
Ελληνογερµανικού
Εµπορικού και
εξαγωγών φτάνει το 70%. To γεγονός για δεύτερη φορά µία δουλειά από τη
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
Γερµανία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό
Βιοµηχανικού
επιµελητηρίου
∆ρ.
αυτό, της µεταστροφής των ελληννκών
ο υπουργός
Αθανάσιος Κελέµης, ο οποίος από
ότι πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις
επιχειρήσεων προς τις ξένες
την πλευρά του αναφέρθηκε στην
αγορές επιβεβαίωσε και ο Γιώργος
έχουν "success story*, όταν τα προηγούµενα
Μακεδονίας — Θράκης
Μυλωνάς πρόεδρος του Συνδέσµου
χρόνια της κρίσης ήταν
πραγµάτωση της διαόικτυακής πλατφόρµας
Θεόδωρος Καράογλου
Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος, ο
τόσα άσχηµα τα πράγµατα που είχαµε
«PRO-GREECE». που αποσκοπεί
φτάσει στο σηµείο ο Έλληνας
στην δικτύωση ελληνικών
οποίος «πό την πλευρά του ανέφερε
πως τα ποσοστά των εξαγωγώνστις
να θεωρείται βρισιά στο εξωτερικό»,
αγορά. Μάλιστα αυτό αποδεικνύεται
και γερµανικών επιχειρήσεων και
σχολίασε ο κ. Καράογλου σχετικά µε
βιοµηχανίες αγγίζει πλέον το 90%.
στην ανάπτυξη των µεταξύ τους συνεργασιών.
και από τα ποσοστά των εξαγωγών,
τα οποία όπως ανέφερε ο πρόεδρος
Τα παραπάνω στοιχεία ειπώθηκαν1
την επιχειρηµατική αυτή συµφωνία.
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