
 Business & Innovation 
Centre of Serres

Confcommercio Cosenza e Provincia con 

sede in Cosenza, Via Alimena, 14, 

rappresentata dal probiviro avv. Mariano 

Marchese 

e

Business & Innovation Centre (BIC)  di 

Serres, Amynta 9, Serres, 62122 Grecia, 

rappresentato dal CEO delegato ass. 

prof. Nikolaos Karanasios

sottoscrivono

la seguente manifestazione d’interesse 

per “l’ideazione e la realizzazione di 

attività ed iniziative culturali in ambito 

turistico e commerciale”.

Premesso che

 Le province di Cosenza e Serres 

rivestono un ruolo di rilievo 

nell’offerta turistica, ambientale e 

culturale;

 Confcommercio Cosenza e BIC di 

Serres sono Associazioni che 

supportano gli operatori del 

commercio, del turismo e dei 

servizi nei loro rispettivi territori; 

 Confcommercio Cosenza e BIC di 

Serres ritengono opportuno 

Confcommercio Cosenza e Provincia με 
έδρα την Κοζέντσα (Καλαβρία) οδός 
Αλιμένα 14 εκπροσωπούμενη από τον 
ελεγκτή Μαριάνο Μαρκέζε

Και

Το Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας 
Σερρών (Business & Innovation Centre –
BIC of Serres), Αμύντα 9,Σέρρες, 62122 
Ελλάδα,  εκπροσωπούμενο από τον 
εξουσιοδοτημένο Γενικό Διευθυντή 
επίκουρο καθηγητή Νικόλαο Καρανάσιο

Υπογράφουν
Την εξής εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την «δημιουργία και την υλοποίηση 
πολιτισμικών δραστηριοτήτων και 
πρωτοβουλιών στον τουριστικό και 
εμπορικό τομέα».

Ως αποτέλεσμα των παρακάτω 
παρατηρήσεων

• Οι νομοί της Κοζέντσας και 
Σερρών παίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο στην τουριστική, 
περιβαλλοντολογική και 
πολιτισμική  προσφορά

• Η Confcommercio Cosenza και το 
BIC  Σερρών είναι οργανισμοί 
που στηρίζουν τους 
επιτηδευματίες του εμπορίου, του 
τουρισμού και των υπηρεσιών 
στις αντίστοιχες περιοχές τους

• Η Confcommercio Cosenza και το 
BIC Σερρών θεωρούν σκόπιμο να 
προωθήσουν διμερείς 
πρωτοβουλίες  και διάλογο 
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