
 

 

 

 
Πρόζκληζη ζηο Γιεθνές Forum 

"Women Lead the Success in the Economy" 
  

Αγαπεηνί Φίινη, 
  

Με ηελ ηδηόηεηα ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Δθνικού Δπιμεληηηριακού Γικηύοσ Δλληνίδων Γσναικών Δπιτειρημαηιών 
και Σηελετών Δπιτειρημαηικών Φορέων (ΕΕΔΕΓΕ) θαη ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Eurochambres Women Network, 
ιακβάλω ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζω ζην Γιεθνές Forum "Women Lead the Success in the Economy", πνπ 
δηνξγαλώλεηαη ζην πιαίζην ηωλ δξάζεωλ πξνώζεζεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κεηαμύ 5 - 7 
Γεκεμβρίοσ 2013 ζηελ Αζήλα, ζην Σπλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Δμπορικού και Βιομητανικού Δπιμεληηηρίοσ 
Αθηνών - Αίζνπζα «Εξκήο». 

  
Τν Forum απεπζύλεηαη ζε Δηνηθεηηθά Σηειέρε Παγθόζκηωλ Φνξέωλ πνπ εθπξνζωπνύλ ηε Γπλαίθα Επηρεηξεκαηία, 
Δηαθεθξηκέλνπο Επηρεηξεκαηίεο από θάζε άθξε ηεο γεο, εθπξόζωπνπο Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ Γπλαηθώλ, 
Επηθεθαιείο Οξγαληζκώλ Αλάπηπμεο ηεο Μηθξνκεζαίαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο αιιά θαη ζε Γπλαίθεο Κπβεξλεηηθνύο 
Εθπξνζώπνπο θξαηώλ από ηηο έμη επείξνπο. 

  
Οη θύξηνη ζηότοι ηνπ Forum, πέξαλ ηεο παξνπζίαζεο ηωλ δξάζεωλ ηνπ Δηθηύνπ θαη ηεο πξνζέιθπζεο ελ δπλάκεη 
Επελδπηώλ θαη Business Partners πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ρώξα, 
πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζέζεο ηωλ Ειιελίδωλ γπλαηθώλ ζε Επηρεηξήζεηο ηνπηθά θαη δηεζλώο, 
ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζεηηθή πξνβνιή ηεο ρώξαο καο. Γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ απηώλ, ην πξόγξακκα 
πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θαη δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. 

  
Ο ηίηινο ηνπ Δηεζλνύο Forum "Women Lead The Success In The Economy", επηιέρζεθε κε ζθνπό λα αλαδείμεη 
ηηο Γπλαίθεο θαη ηνλ ζεκαληηθό ελεξγό ξόιν ηνπο ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή 
Κξίζε πνπ αληηκεηωπίδεη ε Επξώπε θαη ηδηαίηεξα νη ρώξεο ηνπ Νόηνπ, κε επίθεληξν ηελ Ειιάδα θαη ηε ζπλερηδόκελε 
ύθεζε παγθνζκίωο. Θέιακε ν ηίηινο ηνπ Forum λα αληαλαθιά ηελ αληαπόθξηζε ηνπ Δηθηύνπ καο ζηηο παξνύζεο 
αλάγθεο ηεο ρώξαο καο. 

  
Έρνπκε ηε ραξά λα ζαο πξνζθαιέζνπκε πξνζωπηθά λα ζπκκεηέρεηε ζε απηήλ ηελ θξίζηκε ζπλάληεζε, λα 
κνηξαζηείηε ηηο εκπεηξίεο ζαο, ηηο ηδέεο γηα βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόζαηε κε επηηπρία θαη ηα ζρεδία γηα 
κειινληηθέο δξάζεηο πνπ ελδερνκέλωο ζα καο βνεζήζνπλ όινπο λα αληηκεηωπίζνπκε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. 

  
Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο θαζώο θαη γηα εγγξαθή κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φόξνπκ ζηε 
δηεύζπλζε: www.eedege-congress.eu. 

  
Με εθηίκεζε, 

  
Σνθία Οηθνλνκάθνπ 
Πξόεδξνο 
ΕΕΔΕΓΕ 
Eurochambres Women Network 
Οξγαλωηηθή Επηηξνπή Φόξνπκ 
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