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Η Ελβάλ χορηγός του Συνεδρίου για τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας
Η Ελβάλ είναι χορηγός του Συνεδρίου που διοργανώνει ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 11 και 12 Μαϊου, με θέμα: «Ψηφιακή
Στρατηγική της Ελλάδας: Ο δρόμος για την Ανάπτυξη».
Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να προσδιοριστεί ο απαιτούμενος Οδικός Χάρτης και οι
προϋποθέσεις, προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και να
πετύχει τη μετάβασή της σε μια ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία. Στο Συνέδριο θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης που εκπόνησε η εταιρία Accenture, σε
συνεργασία με τον ΣΕΒ, σχετικά με την ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας, την κατάταξή της στο
διεθνές οικονομικό πεδίο και θα παρουσιαστεί δέσμη προτάσεων πολιτικής για το τι πρέπει να
γίνει, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.
Ειδικότερα, στο Συνέδριο και με τη μορφή πάνελ διαλόγου θα συζητηθούν και θα δοθούν
απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως:
 Μπορεί η Ελλάδα να κάνει τώρα το ψηφιακό άλμα που απαιτείται;
 Πόσο προβλέπεται να αυξηθεί ο εθνικός πλούτος και οι θέσεις εργασίας εάν εφαρμόσουμε ένα
σύνολο καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτικής στο κράτος και στην οικονομία;
 Πώς θα γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ελληνική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις;
 Ποιές είναι οι αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το
ελληνικό fintech;
 Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος με εργαλείο την ψηφιακή διακυβέρνηση, ώστε να
πετύχουμε διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και την ανταποδοτικότητα υπηρεσιών
 Ποιές ψηφιακές δεξιότητες απαιτούνται όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και σε όλη την
αλυσίδα αξίας;
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο υπάρχουν στο:
http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/psifiaki-stratigiki-tis-elladas-11-12-maiou-2017
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πιο γνωστός ως ΣΕΒ (τέως Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έδρα την Αθήνα με σκοπό την
εκπροσώπηση των ελληνικών νομικών προσώπων-επιχειρήσεων και βιομηχανιών και την
προάσπιση των συμφερόντων τους σε εθνικό κυρίως επίπεδο. Ο ΣΕΒ είναι μέλος της
BUSINESSEUROPE (πρώην UNICE), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων, του αντίστοιχου
φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχετικά με την Ελβάλ:
Η Ελβάλ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου στην Ευρώπη. Η
Εταιρία διαθέτει επτά εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα και παράγει μια σειρά προϊόντων
αλουμινίου που καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας συσκευασίας τροφίμων και ποτών, της
ναυπηγικής βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κλάδου κατασκευών κ.α.. Ο Όμιλος
Ελβάλ αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και
marketing αλουμινίου της Viohalco. Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών
(holding) σε κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.elval.gr

