Σχετικά με το ΣΕΕΣ
Ο Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σεξβίαο
(ΣΔΔΣ) είλαη ηδησηηθή, κε θπβεξλεηηθή, κε
θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε.
Ιδξύζεθε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2003.

Μέιε ηνπ είλαη 80 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ ηα ειιεληθά νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ππό ηελ επξύηεξε έλλνηα θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη επηηπρώο ζηε Σεξβία ζε
δηάθνξνπο ηνκείο - ηξαπεδηθόο, ηξόθηκα θαη πνηά, ηειεπηθνηλσλίεο, ιηαλεκπόξην, real
estate, θαηαζθεπαζηηθόο, μελνδνρεηαθόο, βαξηά βηνκεραλία, παξνρή δηαθόξσλ
ππεξεζηώλ θιπ., θέξλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ Διιάδα ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ
μέλσλ επελδπηώλ ζηε ρώξα.
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Οι στόχοι του ΣΕΕΣ
Να ελζαξξύλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ
κειώλ ηνπ θαη άιισλ Διιήλσλ επελδπηώλ θαη λα ηνπο
ζπκβνπιεύεη ζρεηηθά κε ηελ θαηεύζπλζε, ηε δηαρείξηζε θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ επελδύζεώλ ηνπο.

Να δεκηνπξγεί επαθέο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο
δηεζλείο νξγαλώζεηο, κε ζθνπό ηελ παξνρή ππνζηήξημεο σο
πξνο ηελ ελζσκάησζε ηεο Σεξβίαο ζηνπο επξσπατθνύο
ζεζκνύο.

Να εθπξνζσπεί, εθθξάδεη θαη πξνάγεη ηελ θνηλή γλώκε ησλ
κειώλ ηνπ, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμύ Διιάδαο θαη Σεξβίαο.

Να δηαηεξεί ζπλερή δηάινγν κε ηηο αξρέο ηηο Σεξβίαο.

Να πξνάγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλόηεηαο ζηε Σεξβία.

Να παξαθηλεί ηηο αξρέο ηεο Σεξβίαο, όζνλ ην δπλαηόλ, λα
επηιύζνπλ ηπρόλ δπζθνιίεο θαη εκπόδηα πνπ κπνξεί λα
παξνπζηαζηνύλ ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο Έιιελεο επελδπηέο θαη
ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Διιάδα.

Να ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ θαη άιια ελδηαθεξόκελα κέξε γηα
ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηε Σεξβία.

Να παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ζεξβηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο
ελδηαθέξνληαη λα επελδύζνπλ ζηελ Διιάδα.
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Οι δραστηριότητες του ΣΕΕΣ
Ο ΣΔΔΣ δηνξγαλώλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε
δηάθνξεο εθδειώζεηο, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ
αληαιιαγή γλώζεσλ, εκπεηξηώλ θαη
πιεξνθνξηώλ, ηε δηαζύλδεζε θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηώλκειώλ ηνπ, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε
άιινπο επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο.

Σε αυτές τις δραστηριότητες εμπίπτουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πξνώζεζε ησλ κειώλ ηνπ ζηελ ειιελν-ζεξβηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα θαη δηθηύσζε απηώλ κε κέιε άιισλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλδέζκσλ.
Σπλεδξηάζεηο κειώλ - κε ηελ παξνπζία επηθαλώλ πξνζσπηθνηήησλ από ηνλ θόζκν ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ.
Μεληαίεο επηρεηξεκαηηθέο εθδειώζεηο γηα ηελ αλάιπζε ζεκάησλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα.
Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κε εγρώξηνπο θαη μέλνπο επηρεηξεκαηηθνύο ζπλδέζκνπο.
Γηζεβδνκαδηαίν ειεθηξνληθό ελεκεξσηηθό δειηίν γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο κειώλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή.
Ταθηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη πξόζθιεζε ζε εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλεη (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, δηάθνξεο ηειεηέο...).
Γηάθνξεο εθπηώζεηο θαη πξνζθνξέο.
Γηαζύλδεζε κειώλ κε θξαηηθά θαη άιια ηδξύκαηα.
Πξνβνιή ησλ εηαηξεηώλ-κειώλ ηνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ.
Οηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ζεξβηθή αγνξά.
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Ο ΣΕΕΣ ως κοινωνικά υπεύθυνος
έταιρος της Σερβίας
Ο ΣΔΔΣ, σο θνηλσληθά ππεύζπλε νξγάλσζε, ππνζηεξίδεη ηελ θάζε πξσηνβνπιία θαη δξαζηεξηόηεηα πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ησλ
παξαδνζηαθά θηιηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Σεξβίαο.
Δλ πξνθεηκέλσ, o ΣΔΔΣ ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή δενληνινγηθώλ αξρώλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ άκεζν ζεηηθό αληίθηππν ζηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εηαηξεηώλ-κειώλ ηνπ, ησλ ππαιιήισλ απηώλ θαη ηνπ δσηηθνύ πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγώληαο έηζη κηα αμηόπηζηε θαη ππεύζπλε
επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα.
• Πξαγκαηνπνίεζε ρξεκαηηθή δσξέα θαη
εμαζθάιηζε ελαιιαθηηθό ρώξν γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ηνπ Διιεληθνύ
Σρνιείνπ Βειηγξαδίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο
λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθό ζρνιείν γηα παηδηά
ειηθίαο έσο θαη 12 ρξνλώλ.

• Σπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ηνπ
«Φξηζηνπγελληάηηθνπ Φηιαλζξσπηθνύ
Βazaar», όπνπ ην ειιεληθό πεξίπηεξν
ζπγθέληξσλε ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία
δηέζεηε ζηελ ελίζρπζε ησλ εππαζώλ νκάδσλ
θαη ηελ αγνξά λνζνθνκεηαθνύ εμνπιηζκνύ.

• Υπνζηεξίδεη ην έξγν «Budi svoj» γηα ηελ
θνηλσληθή έληαμε ησλ λέσλ ρσξίο γνληθή
θξνληίδα.
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• Γηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξεζβεία
ηεο Διιάδαο ζην Βειηγξάδη θαη ην
Παλεπηζηήκην Βειηγξαδίνπ, γηα πέληε ζπλερείο
ρξνληέο, ην πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο
θνηηεηώλ «Διιεληθή Πξσηνβνπιία γηα
Απόθηεζε Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο».

• Αλαιάκβαλε ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηεο
εθδήισζεο
«Διιεληθέο
Ηκέξεο
ζην
Βειηγξάδη».
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Οι Μεγάλοι Χορηγοί του ΣΕΕΣ
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Τα υπόλοιπα μέλη του ΣΕΕΣ
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Η ομάδα μας
Σησλιανός Ζακώθ, Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΣΔΔΣ
Chipita YU a.d.
Νικόλαος Σλιοσζαρέγκο, Αληηπξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΣΔΔΣ
Hotel Junior d.o.o.
Vuk Dapčević, Μέινο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΣΔΔΣ
Eurobank a.d.

Ζαθείριος Λαμπαδαρίδης, Μέινο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΣΔΔΣ
Mercure Belgrade Excelsior
Σπσρίδων Βλάτος, Μέινο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΣΔΔΣ
Ιsomat d.o.o.

Selena Đorđević, Δθηειεζηηθή Γηεπζύληξηα ΣΔΔΣ
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Bulevar Arsenija Carnojevica 68/8
11 070 New Belgrade, Serbia
Tel.: +381 11 3626067
Mob.: +381 64 8296508
Email: office@hba.rs
www.hba.rs

