Κο. Άγγελο Παντουβάκη
Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος
Πρόεδρο

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Αγαπητέ κύριε Παντουβάκη,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την υποστήριξη και συμμετοχή σας στο «7ο Ετήσιο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Capital Link με θέμα : «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΤΟ
ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ» που διοργανώθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στο Ξενοδοχείο Χίλτον της
Αθήνας υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
Η συμμετοχή ξεπέρασε τα 1000 άτομα και λάβαμε πολλές ευχαριστήριες επιστολές τόσο από τους φορείς
που συμμετείχαν, όσο και από το ευρύ κοινό που παρακολούθησε τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.
Σκοπός του Συνεδρίου φέτος ήταν να εστιάσει στην βαρύτητα της Επένδυσης στην Ανάπτυξη όχι μόνο ως
μορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως μέσο εξόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση της χώρας από την οικονομική κρίση. Στόχος του ήταν να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες, να
συζητήσουν το έργο και τις ανάγκες τους και πάνω από όλα να επιτύχουν νέες συνεργασίες και συμπράξεις.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που έχουμε την Ετήσια υποστήριξη των Ελληνικών και ξένων εταιρειών γιατί
χάρη στη δική τους βοήθεια πραγματοποιείται τόσο το Συνέδριο, όσο και η ενίσχυση του εργου των Φορέων
και της κοινωνίας.
Όπως γνωρίζετε η πρωτοβουλία και διοργάνωση της Capital Link, έφερε κοντά στελέχη από τον
επιχειρηματικό κόσμο αλλά και ευρύ κοινό με τους εκπροσώπους 100 Συλλόγων απ’ όλη την
Ελλάδα, ανοίγοντας ένα δίαυλο άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους και διευκολύνοντας έτσι το
δύσκολο έργο που προσφέρουν.
Ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντική συμβολή σας στην επιτυχή έκβαση του Συνεδρίου ελπίζοντας να σας
έχουμε κάθε χρόνο αρωγούς στην προσπάθειά μας.
Με εκτίμηση,

Νίκος Μπορνόζης
Πρόεδρος

Όλγα Μπορνόζη
Managing Director
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