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ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ε ΑΝΩΤΑΤΑ
ΕΚ ΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥ ΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

TEXTILE AND CLOTHING
KNOWLEDGE ALLIANCE

ΟΙ ΜΜΕ µπορούν να αποκοµίσουν πολλά οφέλη από τη συνεργασία τους µε Ερευνητικά κέντρα και
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Στην παρακάτω λίστα επισηµαίνονται τα 10 κορυφαία κίνητρα:
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΚΑΙΡΟΟΙΗΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

ΟΙ ΜΜΕ έχοντας πρόσβαση στις επικαιροποιηµένες και πρόσφατες
γνώσεις και καινοτοµίες των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων,
εξασφαλίζουν τη µεταφορά γνώσης και έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν και να εφαρµόσουν καινοτόµες λύσεις. Επίσης η
συνεργασία των ΜΜΕ µε ΑΕΙ ανοίγει τον δρόµο στην ακαδηµαϊκή
και επιστηµονική γνώση, την έρευνα και την αξιοποίηση
επιστηµονικών εγκαταστάσεων.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΝΔΥΣΗΣ
(ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)

Οι επιχειρηµατίες εκτιµούν τη χρηµατοδοτική στήριξη της
καινοτοµίας που προσφέρεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Τα κονδύλια της ΕΕ διευκολύνουν τις επενδύσεις και
την ανάπτυξη νέων τοµέων δραστηριότητας.
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ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΤΗ ΟΡΦΗ ΚΟΙΝΟ
ΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Με τον τρόπο
επιχειρήσεις του
προώθηση των
συµβουλευτικών
αυτοδιαχείρησης
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αυτό διευκολύνεται η συνεργασία µε τις
κλάδου σε τοµείς όπως, για παράδειγµα: η
επιτευγµάτων του κλάδου, η χρήση των
υπηρεσιών, η συνεργασία µε την µορφή της

ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ

Η
ανάπτυξη
των
τεχνολογιών
ΤΠΕ
στον
κλάδο
Κλωστουφαντουργίας & Ένδυσης, όπως η εφαρµογή της
τεχνολογίας CAD µε 2D, 3D και 4D λογισµικό στον τοµέα της
ένδυσης, µειώνει όλο και περισσότερο το κόστος της
προετοιµασίας της παραγωγής. Μέσω της στενής συνεργασίας
µε τα ΑΕΙ και τη µεταφορά της καινοτοµίας της πληροφορικής,
οι ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τα προιόντα
τους µέσω των νέων ΤΠΕ και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης
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Η ΔΙΕΙΣΤΗΟΝΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΟΒΛΗΑΤΩΝ

Οι µάνατζερς του αύριο πρέπει να αντιµετωπίσουν δύσκολα
προβλήµατα σε διαφορετικούς τοµείς. Η διεπιστηµονική
προσέγγιση διευκολύνεται από τη συνεργασία µε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα που µπορούν να διευρύνουν τα
σύνορα της γνώσης. Θα είναι µια ισχυρή κινητήρια δύναµη
για την καινοτοµία και την οικονοµική επιτυχία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΑ ΔΗΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΕΞΑΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ
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Η δηµιουργική συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης
περιλαµβάνει κοινές δραστηριότητες Ε & Α, έρευνα επί συµβάσει
συµβουλευτική Ε & Α , συνεργασία στον τοµέα της καινοτοµίας,
κοινές δηµοσιεύσεις µε επιστήµονες /ερευνητές που εργάζονται
σε εταιρείες, κοινή επίβλεψη των Bachelor, Master ή διδακτορικών
διατριβών και προγράµµατα σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ
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Η συµµετοχή των επιχειρηµατιών σε µαθήµατα κατάρτισης
που αφορούν καινοτόµες µορφές διοίκησης είναι ζωτικής
σηµασίας για την οικοδόµηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος των επιχειρήσεων

IΑΝΑΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ
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Προκειµένου µια επιχείρηση να αναβαθµίσει τις ικανότητες του
προσωπικού της θα πρέπει να βελτιώσει αποτελεσµατικά το
επίπεδο γνώσεων του. Η παροχή δυνατότητας στους
εργαζόµενους να παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης
που προσφέρονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι
θεµελιώδους σηµασίας για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από
µέρους τους

ΑΥΞΗΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ
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Η αυξηµένη εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) µεταξύ των
εταιριών του κλάδου Κλωστουφαντουργίας & Ένδυσης σε
συνδυασµό µε την αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας όσον αφορά τις ΜΜΕ που εφαρµόζουν πρακτικές
φιλικές προς το περιβάλλον δηµιουργούν νέες τάσεις . Οι
πελάτες όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για προϊόντα και
υπηρεσίες που πληρούν τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η επαγγελµατική κατάρτιση του προσωπικού σε συνεργασία
µε ΑΕΙ αποτελεί κίνητρο κατά την πρόσληψη νέου
προσωπικού. Ενδυναµώνει το οµαδικό πνεύµα και βοηθά στη
διατήρηση του απαιτούµενου επιπέδου απασχόλησης. Οι
προσφορές προγραµµάτων κατάρτισης και ευκαιριών
πρακτικής άσκησης βελτιώνουν τη θέση της επιχείρησης στην
τοπική κοινωνία και την εικόνα της στην αγορά εργασίας

