Εκδήλωση - Παρουσίαση

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY
και ανάδειξη των

Sustainability Leaders
Top Sustainability Companies
Emerging Sustainability Companies

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016
12.00 – 14.00
στα Γραφεία του ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, Αθήνα
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Τι είναι το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY
Το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY φιλοδοξεί να είναι ένας Χάρτης της
Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY δημιουργείται με στόχο να παρουσιάσει
και να αποτελέσει σημείο αναφοράς ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές,
πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης
Οικονομίας –Κοινωνίας. Θα είναι ΔΗΜΟΣΙΑ διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο και θα
αποσταλεί σε Θεσμικούς Φορείς και Οργανισμούς σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY μπορούν να συμμετέχουν ΟΛΕΣ οι
επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης &
της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφειά τους,
καθώς και το σημαντικό ρόλο της ανάληψης πρωτοβουλιών/δράσεων στη προώθηση της
κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.
Συνεπώς, ο τρόπος συμμετοχής των επιχειρήσεων στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE
DIRECTORY στηρίζεται:



αφενός, στις Πρωτοβουλίες/Δράσεις, που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν πάνω
στους Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
αφετέρου, στα συστήματα και στις διαδικασίες που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα τους.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ενταχθούν στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY σε
τρείς κατηγορίες, αυτές των Sustainability Leaders, Top Sustainability Companies, Emerging
Sustainability Companies. O τρόπος συμμετοχής των επιχειρήσεων στο SUSTAINABILITY
PERFORMANCE DIRECTORY στηρίζεται:
 στις Πρωτοβουλίες/Δράσεις που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν πάνω στους
Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
 στα συστήματα και στις διαδικασίες που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητά τους
Μέσα από τη δημιουργία του SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY αναγνωρίζεται η
συμβολή της επιχειρηματικότητας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την ανάδειξη ΟΛΩΝ των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή.
Κατάθεση συμμετοχών για τις Πρωτοβουλίες/προγράμματα
Κατάθεση συμμετοχών για τις 12 θεματικές/κριτήρια

15 Νοεμβρίου 2016
30 Ιανουαρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες για το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY εδώ και για
τις ΟΔΗΓΙΕΣ/ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ εδώ.
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Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Εναρκτήριος Χαιρετισμός
Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ

Παρουσίαση
BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY
Σκοπός, Μεθοδολογία, Κριτήρια & Διαδικασία Αξιολόγησης
Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος, Δ.Σ, QualityNet Foundation
Ρένα Κουμάντου, Πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής Bravo Sustainability Dialogue

Τοποθετήσεις
Η σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας
Εκπρόσωποι θεσμικών/επιχειρηματικών φορέων
Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος του Δ.Σ, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldelmar Resorts
Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ)

Εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικού τομέα
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικής Τράπεζας
Άλκης Δρακινός, Deputy Head of Greece, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα & Κύπρο

Παρεμβάσεις εκπροσώπων
Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ
Δέσποινα Χαμηλάκη, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών
Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου & Τομέα Περιουσίας & Υποδομών Ομίλου
EUROBANK
Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας ΥΠΕΧΩΔΕ
Γιάννης Μιχαήλ, Β’ Αντιπρόεδρος, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ερωτήσεις – Σύντομη συζήτηση
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BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε από το QualityNet Foundation η επίσημη παρουσίαση του BRAVO
SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν Χάρτη της
Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, με στόχο να
καταστεί σημείο αναφοράς ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές,
πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης
Οικονομίας –Κοινωνίας. Το
BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY
δημιουργείται στο πλαίσιο του Θεσμού διαλόγου BRAVO ο οποίος εντάσσεται στη
Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020.
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ και την οποία παρακολούθησαν
εκπρόσωποι της Επιχειρηματικών Φορέων και της δημόσιας διοίκησης ,Επιχειρήσεων και
εκπρόσωποι των ΜΜΕ, άνοιξε με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του ΣΕΒ κο. Θεόδωρο
Φέσσα, ο οποίος δήλωσε: «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
εντάσσονται στον πυρήνα της λειτουργίας των οργανωμένων επιχειρήσεων και είναι
προϋπόθεση προσέλκυσης ποιοτικών επενδύσεων στη χώρα μας. Ο ΣΕΒ, ως ο θεσμικός
εκφραστής των επιχειρήσεων που προσφέρουν υψηλό αναπτυξιακό μέρισμα στην ελληνική
οικονομία, στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τις αρχές και αξίες ενός επιχειρηματικού
μοντέλου με κορμό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζουμε τη δημιουργία
του SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY». Η ομιλία του κου Φέσσα εδώ.

Δεξιά φωτογραφία: κος Θ. Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ. Αριστερή φωτογραφία άποψη της αίθουσας.
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Αριστερή φωτογραφία: η κα. Χρ. Εξάρχου και η κα. Ρ. Κουμάντου, Πρόεδρος Επιστημονικής
Επιτροπής BRAVO. Δεξιά: ο κος Α. Δρακινός, Deputy Head of Greece EBRD, ακολουθεί ο κος Λ.
Φραγκιαδάκης, Δ/νων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας, η κα. Χρ. Εξάρχου, Αντιπρόεδρος QualityNet
Foundation, ο κος Γ. Πανιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Γενικός
Διευθυντής Τομέα Ελλάδος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, κος Α. Αγγελόπουλο, Μέλους ΔΣ ΣΕΤΕ και ΞΞΕ
και Δ/νων Σύμβουλος ALDEMAR RESORTS.

Στη συνέχεια, η Αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation, κα. Χρυσούλα Εξάρχου δήλωσε:
«Το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY που θα περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις
του οικοσυστήματος της Βιώσιμης Ανάπτυξης της χώρας μας και που για πρώτη φορά
δημιουργείται φέτος, αποτελεί ένα διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε
επιχείρηση που συμμετέχει σε αυτό. Οι επιχειρήσεις που ηγούνται,αυτές που έχουν μια
μακροχρόνια δέσμευση ήαυτές που τώρα ξεκινούν την πορεία τους προς τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη έχουν έναν ρόλο να παίξουν στη δημιουργία του Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης
και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η ανάδειξη και η αναγνώρισή τους
μέσα από μια έγκυρη διαδικασία θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική
τους δράση.».Υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η τεκμηριωμένη εφαρμογή της Βιώσιμης
Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας τόσο από τους Θεσμικούς Ευρωπαϊκούς
και Εθνικούς Φορείς όσο και από τα πιστωληπτικά ιδρύματα και τους επενδυτές αλλά και
από τους καταναλωτές και την κοινωνία γενικότερα. Η ομιλία της κας Εξάρχου εδώ.
Η κα. Ρένα Κουμάντου με την ιδιότητα του Πρόεδρου της επιστημονικής επιτροπής του
Θεσμού BRAVO παρουσίασε αναλυτικά τη μεθοδολογία δημιουργίας του SUSTAINABILITY
PERFORMANCE DIRECTORY. Όπως τόνισε, το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE
DIRECTORY απευθύνεται σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή
των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην
ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια τους, καθώς και το σημαντικό ρόλο της ανάληψης
πρωτοβουλιών/δράσεων στη προώθηση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας. Τέλος, η
συμμετοχή των εταιριών στο DIRECTORY αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα τις
βοηθήσει στο δρόμο προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ομιλία της κας Κουμάντου εδώ.
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Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μέσα από τις τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων τον τρόπο αντίληψης των θεμάτων Βιώσιμης
Ανάπτυξης στο χώρο δραστηριοποίησής τους καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Ο κος Γ. Πανιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Γενικός Διευθυντής
Τομέα Ελλάδος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
παρουσίασε τους στόχους και τις κατευθύνσεις
πάνω στις οποίες εργάζεται ο Φορέας
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του πλαισίου
για την ευρύτερη υιοθέτηση της Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Ειδικότερα, ανέφερε ότι:
«Το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
χαιρετίζει τη δημιουργία του SUSTAINABILITY
PERFORMANCE DIRECTORY, ως πλατφόρμα
συγκέντρωσης
και
αναφοράς
όλων των
επιχειρήσεων που συμβάλλουν ενεργά στην
Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 και κατ’
επέκταση στη σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο
μοντέλο επιχειρηματικότητας βασισμένο στις
αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης».
Η ομιλία του κ. Πανιάρα εδώ.

Ο κος Α. Αγγελόπουλος, Μέλος ΔΣ ΣΕΤΕ και ΞΞΕ
και Δ/νων Σύμβουλος ALDEMAR RESORTS
δήλωσε ότι: «Η βιωσιμότητα αποτελεί ένα
στοίχημα όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και
ολόκληρης της κοινωνίας. Η υιοθέτηση πολιτικών
Βιώσιμης Ανάπτυξης εκ μέρους των επιχειρήσεων
μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης
στην κρίσιμη περίοδο που περνά η
επιχειρηματικότητα στη χώρα μας». Αναφέρθηκε
ιδιαίτερα στην περίπτωση της ALDEMAR
RESORTS, η οποία μέσα από την υιοθέτηση
πράσινων επενδύσεων έχει μια αξιοσημείωτη
μείωση κόστους ως προς την χρήση φυσικών
πόρων αποδεικνύοντας με τον πιο απτό τρόπο
ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποφέρει κέρδη στις
επιχειρήσεις.
Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία που έχει η
εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από τον
τουριστικό τομέα, τόσο ως προς το πρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και όσον
αφορά τη δημιουργία αξίας που έχει στην αγορά η δραστηριότητα του συνόλου της
τουριστικής βιομηχανίας. Η ομιλία του κου Αγγελόπουλου εδώ.
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Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού τομέα παρουσίασαν τις διεθνείς τάσεις
αξιολόγησης των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνολική τους επίδραση στο
Περιβάλλον και την Κοινωνία και την υιοθέτηση δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας εκ μέρους τους.
Όπως αναφέρθηκε, ο κος Λ. Φραγκιαδάκης,
Δ/νων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας: «Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη
μετατόπιση στους τομείς ενδιαφέροντος και στη
συμπεριφορά της επενδυτικής κοινότητας, και
διακρίνει κανείς ότι πλέον οι επενδυτές
αναμένουν από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν
με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο ενώ η στάση αυτή
των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας
αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πλέον
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λήψη
επενδυτικών αποφάσεων. Οι επενδυτές,
χρησιμοποιούν ως εργαλεία αξιολόγησης και
βασίζονται όλο και περισσότερο σε δείκτες
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
και
Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναπτύσσονται
από τρίτους - ανεξάρτητους φορείς». Η ομιλία
του κου Φραγκιαδάκη εδώ.

Στην παρέμβασή του, δεξιά, ο κος Άλκης
Δρακινός, Deputy Head of Greece, Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) στην Ελλάδα & Κύπρο, υπογράμμισε ότι:
«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) μπορεί να συμβάλλει στην
προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα στα
πλαίσια της επίσημης εντολής που έχει,
ακολουθώντας τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.
Και αναφέρομαι αναλυτικότερα ότι στις
χρηματοδοτήσεις των επενδύσεων που η EBRD
συμμετέχει, θα
πρέπει
οι
εταιρίες
να
υιοθετήσουν
συγκεκριμένα
μη-οικονομικά
κριτήρια κυρίως περιβαλλοντικά. Συνεπώς η
Βιώσιμη Ανάπτυξη και η χρήση δεικτών που να
αποδεικνύουν την χαμηλή περιβαλλοντική
επίδραση
από
την
επιχειρηματική
τους λειτουργία ή την επένδυσή τους σε έργα
εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας καθιστούν
τις επιχειρήσεις αυτές ανταγωνιστικές και βιώσιμες και έχει πρωταρχικό ρόλο στη λήψη
αποφάσεων για χρηματοδότηση». Η ομιλία του κου Δρακινού εδώ.
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Mε την τοποθέτησή της (αριστερή φωτογραφία) η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director
Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ ανέφερε ότι: «Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη
είναι μια διαδικασία πολύτιμη και χρήσιμη για τις ίδιες τις εταιρίες που επενδύουν σε
πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει όμως να
πραγματοποιείται στο σωστό πλαίσιο: με τα απαραίτητα εργαλεία, να ακολουθεί μια
μεθοδολογία καθώς και να υπάρχει τρόπος ερμηνείας των όποιων αποτελεσμάτων του
διαλόγου. Ο Θεσμός BRAVO υπήρξε για εμάς πάντα ένα σημείο αναφοράς και μας έδειξε τον
δρόμο ακολουθώντας την τεχνογνωσία που είχε αναπτυχθεί στα 6 αυτά χρόνια που
αναπτύσσεται. Αναφορικά με το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY, θεωρούμε
πως αποτελεί πραγματικά ένα χρήσιμο εργαλείο κυρίως για τρείς λόγους: Πρώτον, στα
θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης υπάρχει πάντα το περιθώριο βελτίωσης ακόμα και αν μια
εταιρία συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και εργαλεία. Δεύτερον, για τις
συμμετέχουσες εταιρίες η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Και τρίτον το εργαλείο αυτό έχει μια εκπαιδευτική διάσταση για όσες
επιχειρήσεις επιθυμούν να μπουν ή να εξελιχθούν στη συγκεκριμένη αγορά». Η ομιλία της
κας Τζιμέα εδώ.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η κα. Ρεβέκκα Μπατμάνογλου (δεξιά φωτογραφία), της Γενικής
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, αναφέροντας: «Πιστεύω πως ο Θεσμός BRAVO είναι ένας σημαντικός θεσμός
εφόσον βάζει στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας τον Κώδικα Βιωσιμότητας αλλά
κυρίως γιατί προωθεί τον διάλογο για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης με το σύνολο των
κοινωνικών εταίρων. Προσφέρει δηλαδή μια αφετηρία για να υπάρξει μια ευρύτερη
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πάνω στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη
χώρα μας. Συνεπώς πρέπει ως θεσμός να συνεχίζει να εξελίσσεται και να περιλαμβάνει στην
όλη διαδικασία ολοένα και περισσότερους κοινωνικούς εταίρους». Η ομιλία της κας
Μπατμάνογλου εδώ.
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Η κα. Δέσποινα Χαμηλάκη, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών
Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης & Τομέα Περιουσίας & Υποδομών Ομίλου EUROBANK
ανέφερε ότι: «Τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης οφείλουμε να τις κάνουμε πρώτα πράξη
εμείς οι ίδιοι μέσα στις επιχειρήσεις μας, αξιοποιώντας τα εργαλεία που ήδη υπάρχουν. Στο
πλαίσιο αυτό, υπάρχει μια στροφή προς τις πράσινες επενδύσεις και τα αντίστοιχα προϊόντα,
και εμείς στο τραπεζικό τομέα οφείλουμε να δίνουμε τα κατάλληλα κίνητρα όπως επιτόκιο
κ.ά. προς αυτή την κατεύθυνση». Η ομιλία της κας Χαμηλάκη εδώ.

Στην τελευταία τοποθέτηση, ο κος Γιάννης Μιχαήλ, Β’ Αντιπρόεδρος, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ αναφέρθηκε στο ότι: «Το BRAVO έχει διανύσει μεγάλη
πορεία μέχρι τώρα. Φέτος, έθεσε μεγαλύτερους στόχους αφενός συγκεντρώνοντας πολλές
εμπειρίες και δράσεις οργανισμών και αφετέρου διευρύνοντας τη διαδικασία αξιολόγησης η
οποία παίρνει πλέον μια πιο συστηματοποιημένη μορφή». Η ομιλία του κου Μιχαήλ εδώ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια δήλωση της Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρου του
QualityNet Foundation, η οποία είπε: «Χαίρομαι που σήμερα μέσα από τις τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων φάνηκε
ξεκάθαρα η προστιθέμενη αξία που έχει πλέον η εφαρμογή πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης
& Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην προσέλκυση χρηματοδότησης και κεφαλαίων. Γιατί
αυτό ακριβώς είναι που χρειάζονται σήμερα οι Ελληνικές Επιχειρήσεις».
Τι είπαν για εμάς
Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοσιότητα σχετικά με την εκδήλωση θα βρείτε ΕΔΩ.
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