ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5ο Συνέδριο «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα»
14 και 15 Ιουλίου 2017, Porto Rio Hotel
Η αποτύπωση της υπάρχουσας οικονομικοκοινωνικής κατάστασης της Δυτικής Ελλάδας και η παρουσίαση
του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού σε έξι στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης, πρόκειται να
παρουσιαστούν στο 5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και του pelop.gr, στις 14 15 Ιουλίου στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου "Porto Rio" στην Πάτρα. Πρόκειται για τη σπουδαιότερη
ετήσια συνάντηση επιχειρηματικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα θεμάτων αιχμής, με εισηγητές
μερικούς από τους πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Η
εναρκτήρια εκδήλωση του Συνεδρίου, έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 10.00 το πρωί της Παρασκευής 14
Ιουλίου, με χαιρετισμούς από εκπροσώπους της κυβέρνησης, πολιτικών και οικονομικών φορέων, ενώ θα
ακολουθήσουν εκδηλώσεις σε έξι θεματικές ενότητες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ: Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 12.30 το
μεσημέρι της Παρασκευής 14 Ιουλίου με την εκδήλωση «Οι θαλάσσιοι δρόμοι του μέλλοντος» η οποία φέρνει
στο επίκεντρο τις εμπορευματικές μεταφορές και τον ρόλο του λιμανιού της Πάτρας.
ΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ: Στις 3.30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, διοργανώνεται η εκδήλωση «Οι δρόμοι προς
το αύριο» που εστιάζει στην επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών αξόνων, της Ολυμπίας
και της Ιόνιας Οδού καθώς και του Μορέα.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου, θα ολοκληρωθούν στις 6.30 το
απόγευμα της Παρασκευής με την εκδήλωση «Σπέρνουμε ελπίδα, θερίζουμε καρπό» που απευθύνεται τον
πρωτογενή τομέα παραγωγής, ο οποίος είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την οικονομική δραστηριότητα και
την απασχόληση στη Δυτική Ελλάδα.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Το Σάββατο 15 Ιουλίου, οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 10.00 το
πρωί με την εκδήλωση "Το καλό μας πρόσωπο" η οποία αφορά στην διαμόρφωση μιας αναγνωρίσιμης
τουριστικής ταυτότητας στην Δυτική Ελλάδα.
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Στις 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη». Σκοπός της
συνεδρίας είναι η παρουσίαση των υφιστάμενων συνθηκών και των προοπτικών ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Το Συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του στις 15.30 το απόγευμα του
Σαββάτου με την εκδήλωση «Ας δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε» που αφορά στην παρουσίαση του
οικοσυστήματος Νεοφυών Επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5ου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

Εναρκτήρια Συνεδρία

Τουριστική Ταυτότητα στις Σύγχρονες
Συνθήκες

12.30 – 15.00

12.30 – 15.00

Εμπορευματικές Μεταφορές και ο Ρόλος
του Λιμανιού της Πάτρας

Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα
και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα

15.30 – 18.00

15.30 – 18.00

Μεγάλα Οδικά Έργα, η επόμενη ημέρα

Το οικοσύστημα Νεοφυών
Επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

18.30 – 20.00

Αγροτική Ανάπτυξη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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