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Τοπικές εκθέσεις για τα προϊόντα της Ηπείρου

Η

Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζοντας την υποστήριξη ενεργειών
προβολής και προώθησης των
αγροτικών προϊόντων των παραγωγών
και στο πλαίσιο μιας δυναμικής και
εξωστρεφούς πολιτικής ανάδειξης της
παραγωγής της Ηπειρωτικής γης αναλαμβάνει από κοινού με τους παραγωγούς τη διοργάνωση εκθέσεων με
τοπικά προϊόντα της Ηπείρου.
Οι εκθέσεις θα λάβουν χώρα στα Σύβοτα από 28 έως 30 Ιουλίου στο χώρο
του πάρκινγκ της παραλίας, στην παραλία της Πρέβεζας από 25 έως 27 Αυ-

5

Παράσταση από το Μουσικό
Εργαστήρι της Ενορίας Περιβλέπου
Σήμερα, Τετάρτη στις
8.00΄ το βράδυ, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ενορίας Περιβλέπτου πόλεως Ιωαννίνων, τα παιδιά
του Μουσικού Εργαστηρίου
της ενορίας Περιβλέπτου,
πραγματοποιούν την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή
τους, με θέμα: «Ω Παναγιά
εσύ Μητέρα».
«Σας καλούμε όλους και
σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια υπέροχη
βραδιά στην αγκαλιά της Παναγιάς μας, η οποία θα ξεκινά
από τις καρδιές των παιδιών μας και θα μας σκεπάζει
όλους, μέσα από στίχους γλαφυρούς επενδυμένους από
μοναδικές παραδοσιακές, λαϊκές και έντεχνες μουσικές»,
αναφέρεται στην πρόσκληση.

γούστου και στην Άρτα στην πλατεία
Σκουφά πλησίον του Ιερού Ναού Παρηγορήτισσας από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν τη
συμμετοχή τους στην Έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 12
Ιουλίου επικοινωνώντας στο τηλέφωνο
26510 87111 (κα Σοφία Φούκη), είτε
αποστέλλοντας αίτημα συμμετοχής με
τα στοιχεία τους, στο e-mail:
s.fouki@php.gov.gr

«Κάποτε ήταν προμαχώνας…»
στις 12 Ιουλίου
Εκπαιδευτική δράση στο Μουσείο
Αργυροτεχνίας με τη συνεργασία της Ρόδας
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Τ

ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στα πλαίσια
των συνεχών πρωτοβουλιών του για την
προώθηση και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων-Μελών του, θα
συμμετάσχει με Περίπτερο στην «82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», η οποία θα
πραγματοποιηθεί 9-17 Σεπτεμβρίου.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει
καταξιωθεί ως έκθεση και ειδικά φέτος η
82η έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί στα
πλαίσια του θεσμού της Τιμώμενης Χώρας,
θα συμμετάσχει φέτος δυναμικά η Κίνα. Η
διεθνής «βεντάλια» όμως περιλαμβάνει και

άλλες μεγάλες ξένες συμμετοχές, από χώρες όπως η Τουρκία, η Ινδία, το Ιράν, η Ιταλία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία,
η Αίγυπτος, η Ν.Αφρική, η Ουρουγουάη,
κ.α., οι οποίες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τις επιχειρηματικές τους ευκαιρίες, τις τέχνες και τον πολιτισμό τους. Η
έκθεση θα πλαισιωθεί από πλούσιο επιχειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων.
Το Επιμελητήριο πέραν της παρουσίας
του θα διαθέσει χώρο περιπτέρου δωρεάν
στις Επιχειρήσεις-Μέλη του που θα συμμε-

τάσχουν. Το κόστος του περιπτέρου θα καλύψει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, για τα
Μέλη του που θα δηλώσουν τη συμμετοχή
τους κατά προτεραιότητα. Τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έκθεση είναι η
εξόφληση των συνδρομών στο Επιμελητήριο έως και το έτος 2017. Γι’ αυτό και προσκαλεί τις Επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν (με απαραίτητη την παρουσία
εκπρόσωπου τους) στην 82η ΔΕΘ στο Περίπτερο του Επιμελητηρίου, να δηλώσουν
έως 14 Ιουλίου το αργότερο, το ενδιαφέρον της συμμετοχής τους.

Βραβείο για καινοτόμο προϊόν στην Terracom

Σ

ε μια γιορτή της τεχνολογίας, με την παρουσία σύσσωμης της αγοράς Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξελίχθηκε την
Πέμπτη 29 Ιουνίου στην Αθήνα, η Τελετή Απονομής των Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Awards 2017, τα βραβεία που διοργανώνουν το περιοδικό netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η γιαννιώτικη εταιρία Terracom κέρδισε το χρυσό βραβείο
στη κατηγορία B3.2 «Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου
Προϊόντος/Υπηρεσίας» για το QR-Patrol PRO, το καινοτόμο project που επικεντρώνεται στις φυλάξεις και στις περιπολίες και
ενσωματώνει τις προηγμένες τεχνολογίες beacon και Internet
Of Things.
Το 2014, η Terracom παρουσίασε στη αγορά το QR-Patrol,
μια πρωτοποριακή cloud/mobile πλατφόρμα για την online διαχείριση φυλάξεων και περιπολιών. Το QR-Patrol απευθύνεται
σε εταιρίες φυσικής ασφάλειας, σε εταιρίες ή οργανισμούς που
επιθυμούν να επιτηρούν τους χώρους και τον εξοπλισμό τους
(πχ νοσοκομεία, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, ναυτιλιακές εταιρίες κλπ) καθώς και σε εταιρείες που απασχολούν μοναχικούς
εργαζόμενους (Lone Workers) όπως εταιρίες συντήρησης ή καθαρισμού. Το QR-Patrol PRO είναι η εξέλιξη του QR-Patrol και εί-

ναι το πρώτο guard tour σύστημα στο κόσμο που ενσωματώνει
τεχνολογίες Internet of Things (όπως beacons & wearables).
H Terracom με μεγάλη εμπειρία στις τεχνολογίες Internet of
Things, αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά έργα
Horizon στον τομέα αυτό: QR-Patrol PRO (από τα πρώτα έργα
IoT που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση) και symbIoTe (1ο open
call).

Το
Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών «Ρόδα» του Δήμου Ιωαννιτών, διοργανώνει την Τετάρτη
12 Ιουλίου, (ώρες
10:00-12:00), εκπαιδευτική δράση για
παιδιά, ηλικίας 9 έως
12 ετών, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.
Οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν
στους χώρους του Μουσείου, θα γνωρίσουν την ιστορία
του δυτικού προμαχώνα της ακρόπολης του Ιτς Καλέ και
στη συνέχεια θα σχεδιάσουν λεπτομέρειες του μνημείου
που τους εντυπωσίασαν.
Η συμμετοχή στη δράση και τα υλικά παρέχονται δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Για δηλώσεις
συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο
Αργυροτεχνίας στο τηλ.: 2651064065 (καθημερινά 10:00
– 18:00, εκτός Τρίτης).

Σήμερα οι Αντηχήσεις
του Βαγγέλη Μπουλουχτσή
Σήμερα το βράδυ και εν όψει της επικείμενης κυκλοφορίας των «Αντηχήσεων» από το label A Man out of A Man
τον Σεπτέμβριο, οι Αντηχήσεις θα ακουστούν στο χώρο δίπλα από το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης στην «Ανδρομάχη». Πρόκειται για σόλο performance του μπασίστα Βαγγέλη Μπουλουχτσή, κατά την οποία διάφοροι ήχοι από
συμβατικές και μή συμβατικές ηχητικές πηγές, αναπτύσσονται μέσω της χρήσης echo και delays σέ ένα πλέγμα
αντηχήσεων, δημιουργώντας έντονα ατμοσφαιρικά ηχορυθμικά τοπία και περιβάλλοντα πάνω στα οποία συνάδει
με μοναδική συνοχή η αφήγηση μίας επιλογής από σπαράγματα γραπτών του Γιώργου Οικονόμου.
Βαγγέλης Μπουλουχτσής: Άταστο ηλεκτρικό μπάσο,
Spoken words & voices, Bird calls & whistles, Sleigh bells &
various percussions, Found objects.
Στις 9:00 μμ, είσοδος 3€.

