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ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Σ.Β.Σ.Ε. προς τις Επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας.  

 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Στην πρόσφατη δύσκολη περίοδο της κρίσεως του Covid-19, ο ΣΒΣΕ πραγματοποίησε σημαντικές 

παρεμβάσεις με κύριο άξονα την ενδυνάμωση των μέτρων ανακούφισης των επιχειρήσεων που 

με ΚΥΑ ανέστειλαν ή διέκοψαν τη λειτουργά τους με αποτέλεσμα τον περιορισμό της 

ρευστότητας και την οικονομική αδυναμία τους. Κατορθώσαμε να επικοινωνήσουμε 

τακτικότερα και να συν-δημιουργήσουμε μία αξιόλογη ώσμωση που φιλοδοξούμε να 

αποτελέσει το εργαλείο περαιτέρω ενδυνάμωσης της προσφοράς του ΣΒΣΕ προς τις 

Επιχειρήσεις.  

Εσείς από την πλευρά σας επιδείξατε αξιέπαινη Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα 

προβαίνοντας σε δωρεές και χορηγίες προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιδείξατε επίσης 

αξιοσημείωτη προσήλωση στην τήρηση των μέτρων υγιεινής που εφαρμόσατε στους χώρους 

εργασίας και στις συναλλαγές σας με τους συναλλασσόμενους μαζί σας με αποτέλεσμα να έχετε 

επιτύχει άψογα αποτελέσματα φραγής της διασποράς του ιού.  

Αυτό που πετύχαμε έως τώρα, μας δίνει το θάρρος να το συνεχίσουμε όλοι μαζί και σε άλλους 

τομείς: 

• Σκοπεύουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα, μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας του 

Σ.Β.Σ.Ε. που βρίσκεται υπό κατασκευή, να ενημερώνεστε με ενδιαφέρουσες ειδήσεις, 

ανακοινώσεις και αποφάσεις της Διοίκησης, οικονομικού-φορολογικού και 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, που θα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό 

δελτίο μας (newsletter). 



• Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ειδικές σελίδες για ανάδειξη των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων σας, των εταιρικών ανακοινώσεων σας προωθώντας το marketing της 

εταιρείας σας. 

• Σκοπεύουμε να αφιερώσουμε ειδική σελίδα επικοινωνίας μαζί σας αναδεικνύοντας τους 

προβληματισμούς και τις προτάσεις σας. 

• Σκοπεύουμε ο επιχειρηματικός κόσμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που 

εκπροσωπείται από το ΣΒΣΕ, να αποτελέσει μαζί με όλους τους παραγωγικούς και 

οικονομικούς φορείς της, την ομάδα κρούσης που θα ασχοληθεί με την αποτύπωση της 

παρούσης κατάστασης, την καταγραφή των προβλημάτων και με την διαμόρφωση 

προτάσεων που θα διασφαλίσουν όχι μόνο την βιωσιμότητα αλλά και την αναπτυξιακή 

ώθηση της Περιφέρειας. 

Με τη βεβαιότητα ότι με τη συνεργασία όλων, θα διαμορφώσουμε την νέα μορφή τεχνολογικής 

επικοινωνίας που θα μας οδηγήσει στην επίτευξη των κοινών μας στόχων, σας καλούμε να μας 

γνωστοποιήσετε τους υπεύθυνους επικοινωνίας της εταιρίας σας, με τους οποίους θα 

ερχόμαστε σε άμεση και τακτική επαφή για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας. 
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