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16 ελληνικά startup θα διεκδικήσουν το
εισιτήριο για τις Τουρκικές επενδύσεις
Ξεκινά η πρώτη ελληνοτουρκική συνεργασία για την ανάπτυξη και
την προώθηση της νέας επιχειρηματικότητας. Το «Disrupt, Startup,
ScaleUP Founders Bootcamp» αποτελεί μία πρωτοβουλία
τωνIndustry Disruptors – Game Changers σε συνεργασία με τον
τεχνολογικό επιταχυντή στην Κωνσταντινούπολη του Girişim
Fabikası -Fit Startup Factory, την επιστημονική στήριξη
του Özyeğin University, ενός από τα καλύτερα Business School της
Τουρκίας και με την υποστήριξη της Pegasus Airlines.
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Ελληνοτουρκική συνεργασία σε
τουρισμό, ΑΠΕ και μεταφορές
Επενδυτικό ενδιαφέρον για συνεργασία εκδηλώθηκε από την
πλευρά πέντε τουρκικών επιμελητηρίων.
Περισσότερες πληροφορίες

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
500 ελληνικές επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται στην Τουρκία
Eπεκτείνονται οι επενδυτικές και εμπορικές σχέσεις
μεταξύ Eλλάδας και Tουρκίας, όπως προκύπτει και
από τα πιο πρόσφατα σχετικά δεδομένα, με τις
επενδύσεις της χώρας μας στη γείτονα να φτάνουν τα
6,6 δισ. δολάρια και το διμερές εμπόριο να προσεγγίζει
στο τέλος του 2013 τα 4,25 δισ. ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες

Turkish Airlines: 66 χρόνια παρουσίας στην
Ελλάδα
Τα 66 χρόνια παρουσίας της στην Αθήνα γιόρτασε η Τurkish
Airlines.
Στις 12 Φεβρουαρίου 1947, πραγματοποιήθηκε το πρώτο
διεθνές δρομολόγιο της Turkish Airlines στη διαδρομή Άγκυρα
– Κωνσταντινούπολη – Αθήνα.
Περισσότερες πληροφορίες

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν
παρουσία στην Τουρκία
Μεγάλες ευκαιρίες αλλά και εξίσου μεγάλα ρίσκα ενέχει ο όλο
και πιο σφιχτός την τελευταία πενταετία εναγκαλισμός των
ελληνικών επιχειρήσεων με την πολιτικά και οικονομικά
ασταθή γειτονική Τουρκία. Ήδη σήμερα υπολογίζεται ότι
περίπου 75-80 ελληνικές επιχειρήσεις κάνουν δουλειές στην
Τουρκία με τις ελληνικές επενδύσεις να φτάνουν στο τέλος
του 2006 σε πάνω από 3 δισ. ευρώ, έναντι 400 εκατ. ευρώ το
2005 και σχεδόν 50 εκατ. ευρώ το 2004, κυρίως λόγω της
εξαγοράς της Finansbank από την Εθνική. Δεν είναι όμως
μόνο οι τράπεζες που πλέον έχουν διευρυμένη παρουσία στη
χώρα αλλά τουλάχιστον μια ντουζίνα εισηγμένων εταιρειών
μεγάλου ή μικρότερου μεγέθους, από το χρηματοπιστωτικό
κλάδο, τα τρόφιμα, τη βιομηχανία, τα μεταλλεία, τις
ιχθυοκαλλιέργειες, τα πλαστικά, την πληροφορική, το εμπόριο,
την γεωργία, τις κατασκευές, κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες

Θεσσαλονίκη: Νέα επενδυτικά κίνητρα
στην Τουρκία
Το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου
Ελλάδος διοργάνωσε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου
και ώρα 17:00, στο ξενοδοχείο Porto Palace ομιλία με
θέμα «Νέα επενδυτικά κίνητρα στην Τουρκία», με
ομιλητή τον Εμπορικό Ακόλουθο της Τουρκίας στη
Θεσσαλονίκη, κ. Kemal Tuzun.
Περισσότερες πληροφορίες

