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e-business forum:
Εκδήλωση στο Ηράκλειο για την Προώθηση των υπηρεσιών
της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις επιχειρήσεις της ελληνικής
περιφέρειας
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων µε τη χρήση της ηλεκτρονικής
τραπεζικής (e-banking), του TAXISNET και του προγράµµατος «Εκπαιδευτική Στήριξη του
∆ικτυωθείτε», αποτελεί το θέµα της εκδήλωσης που πραγµατοποιείται την Τρίτη 19 Οκτωβρίου
2004, στο Ηράκλειο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση
διοργανώνεται από το e-business forum (http://www.ebusinessforum.gr), σε συνεργασία µε
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (http://www.hba.gr) και το Επιµελητήριο Ηρακλείου
(http://www.ebeh.gr). Πρόκειται για την 4η ηµερίδα που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας
σειράς εκδηλώσεων που υλοποιούνται µέσω του e-business forum, µε στόχο την ενηµέρωση των
επιχειρηµατιών της ελληνικής περιφέρειας για υπηρεσίες και προγράµµατα σχετικά µε το
ηλεκτρονικό επιχειρείν. Στη συνάντηση θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών, της υπηρεσίας TAXISNET και του προγράµµατος «Εκπαιδευτική Στήριξη του
∆ικτυωθείτε», καθώς και στελέχη τοπικών υποκαταστηµάτων τραπεζών και επιχειρηµατίες του
νοµού Ηρακλείου.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγικών
τάξεων του Ηρακλείου, σχετικά µε το εύρος των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής που
προσφέρουν σήµερα οι τράπεζες.
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει παρουσιάσεις για τις δυνατότητες της Ηλεκτρονικής
Τραπεζικής από εξειδικευµένα στελέχη των τραπεζών, παρουσίαση εµπειριών από επιχειρηµατίες /
χρήστες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, παρουσίαση των υπηρεσιών του TAXISNET, καθώς και
ενηµέρωση για τις δυνατότητες του Προγράµµατος «∆ικτυωθείτε» για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.

Tο πλήρες πρόγραµµα της εκδήλωσης, είναι διαθέσιµο στον κόµβο του e-business forum
http://www.ebusinessforum.gr.
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Προς τους συντάκτες:
e-business forum
Το e-Βusiness Forum είναι ένας µόνιµος µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε την
επιχειρηµατική και ακαδηµαϊκή κοινότητα µε σκοπό την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που
προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του
ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις ( http://www.ebusinessforum.gr).
TAXISNET
Το TAXISNET είναι η υπηρεσία του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών για την ηλεκτρονική υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων. Ο δικτυακός τόπος του είναι: http://www.e-oikonomia.gr/
Εκπαιδευτική Στήριξη Προγράµµατος «∆ικτυωθείτε»
Το Πρόγραµµα «Εκπαιδευτική Στήριξη του ∆ικτυωθείτε» έχει σκοπό να εξοικειώσει 50.000
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από όλη την Ελλάδα µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές εφαρµόζονται από τον σύγχρονο επιχειρηµατία, αλλά και να τις
βοηθήσει να εναρµονιστούν µε τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και
περισσότερο
κατευθύνονται
προς
τις
πρακτικές
του
ηλεκτρονικού
επιχειρείν
(http://www.goonline.gr).

