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Κύριες & Κύριοι, Αγαπητοί Σύνεδροι, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Με σύνθημα την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της προόδου στη χώρα και ειδικά στη
Βόρεια Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την Συμεών
Τσομώκος ΑΕ συνδιοργανώνουν και σας καλωσορίζουν στην 1η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης
(Thessaloniki Summit 2016).
Η 1η Σύνοδος της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην υψηλού επιπέδου συζήτηση και ανάδειξη
των κυριοτέρων ζητημάτων που θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν καταλυτικά το
μέλλον της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Βόρειας Ελλάδας. Υπογραμμίζουμε ότι
το 1ο Thessaloniki Summit τελεί υπό την Αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
Περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι ομιλητές προερχόμενοι από τον χώρο της
διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών, εξωστρεφείς επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη
της ευρωπαϊκής επιτροπής, έλληνες και ξένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι
επιχειρήσεων, συζητούν το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου για:


τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις,



τη διαχείριση των προσφυγικών ροών,



την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας,



την προσέλκυση επενδύσεων, και,



τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η
Ενέργεια, ο Τουρισμός και ο Πολιτισμός.

Στόχος μας είναι η σύνθεση των απόψεων που θα καταγραφούν στο πλαίσιο των εργασιών
του 1ου Thessaloniki Summit για να επιτευχθεί η επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας
της χώρας, η ενίσχυση της αγοράς εργασίας, καθώς και η δημιουργία συνεργιών με
την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυβερνήσεις, Κεντρικές Τράπεζες και Επιχειρηματικούς
Φορείς.
Έτσι, μπορεί να γίνει πραγματικότητα η μοναδική αναπτυξιακή κατεύθυνση για τη χώρα,
που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων και η υλοποίηση
σημαντικών επενδύσεων σε κάθε τομέα της οικονομίας.
Όραμα των διοργανωτών είναι να τεθούν οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη
οικονομική πολιτική, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.
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Κυρίες & Κύριοι, Αγαπητοί Σύνεδροι Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια της κρίσης, η ιδιωτική επιχείρηση έδωσε το «παρών»
στην ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη στις προσκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Ειδικά στη
Βόρεια Ελλάδα ο αγώνας που δώσαμε και δίνουμε είναι τιτάνιος, κυριολεκτικά. Πλέον, το
πρόβλημα επιβίωσης και εξασφάλισης της συνέχειας των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια
της οικονομικής ανάπτυξης, είναι πολυσύνθετο.
Αυτή η συνθετότητα, μαζί με την αδήριττη ανάγκη και την καταγραφή ρεαλιστικών προτάσεων
για την ανάκαμψη της οικονομίας, μας οδήγησε στην υλοποίηση αυτής της νέας
πρωτοβουλίας: της 1ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας, δίχως την υποστήριξη των οποίων δεν θα
μπορούσε να γίνει πραγματικότητα ένα τόσο σημαντικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, τη
Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα.
Μεγάλοι χορηγοί είναι οι :


ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE



ΔΕΠΑ



FISIKON Φυσικό Αέριο Κίνησης

Κύριοι χορηγοί είναι οι:


ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ



TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP)



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
(ΔΕΔΔΗΕ)

Υποστηρικτές είναι οι :


ADECCO HR AE



BLACK SEA TRADE & DEVELOMPENT BANK



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ



ΟΛΘ ΑΕ



ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

Υποστηρικτές επικοινωνίας είναι οι :


CAPITAL. GR



THESS NEWS



TYPOSTHES.GR
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VORIA GR



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ



ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ



ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ



ΡΑΔΙΟ 94,5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κυρίες και Κύριοι,
Ευελπιστούμε ότι το Thessaloniki Summit θα καθιερωθεί ως ένας νέος θεσμός ανάπτυξης
διαλόγου για την ανάπτυξη της θέσης της Βόρειας Ελλάδας και τη χώρα μας. Είμαστε βέβαιοι
ότι με διάλογο που θα ξεφεύγει από τα όσα μας οδήγησαν στην κρίση, θα δημιουργήσουμε
μια νέα αναπτυξιακή και κοινωνική προοπτική για την πατρίδα μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίας σας.
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