Το Μανιφέστο της προθυμίας για συνεργασία
μεταξύ των ΜΜΕ και των ΑΕΙ του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
[... όνομα της εταιρείας ...] συμφωνεί, να τηρεί
και να μοιράζεται τους όρους του Δεκαλόγου
του TECLO
που προωθεί τα οφέλη που
σχετίζονται με τη συνεργασία μεταξύ
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι
είναι:
1. Η πρόσβαση στην επικαιροποιημένη γνώση
με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων
2. Η πρόσβαση σε μια δημιουργική δεξαμενή
σκέψης
3. Η χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων
στον κλάδο Κλωστούφαντουργίας & Ένδυσης
(διευκόλυνση πρόσβασης στη χρηματοδότηση)
4. Η πρόσβαση στις νέες ιδέες διοίκησης για τις
επιχειρήσεις του κλάδου
5. Η ενδεχόμενη συμμετοχή σε κοινοπραξίες
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ερευνητικών κέντρων και άλλων εξωτερικών
εταίρων, οι οποίες διευκολύνουν τη συνεργασία
με τις επιχειρήσεις του κλάδου
6. Η βελτίωση της μεταφοράς γνώσης στον
κλάδο
7. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΠΕ στον κλάδο
8. Η αύξηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στις επιχειρήσεις του κλάδου
9.Η διεπιστημονική προσέγγιση σε πολύπλοκα
προβλήματα
10. Η βελτίωση της δημόσιας εικόνας του κλάδου
στην αγορά εργασίας
We would like to be part of the Project TECLO
Συμμαχία Γνώσης για την Κλωστοϋφαντουργία
και Ενδυση – Μελλοντικοί μάνατζερς του
κλάδου κλωστουφαντουργίας–ένδυσης για
επιχειρήσεις εξαγωγικόυ προσανατολισμού με
βάση την καινοτομία, τη βιώσιμη άναπτυξη, τo
μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα

Σε αντάλλαγμα η κοινοπραξία TECLO
δεσμεύεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις :
 Παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες και
στήριξη για την εφαρμογή του Δεκαλόγου
τουTECLO όταν τους ζητηθεί,
 Ενθαρρύνοντας τους επιχειρηματίες και τα
διοικητικά στελέχη στην προώθηση της δια
βίου μάθησης στο χώρο εργασίας με βάση
τα αποτελέσματα του προγράμματος TECLO,
 Διαθέτοντας καινοτόμα εργαλεία μάθησης,
που επιτρέπουν τη κατάρτιση- μάθηση να
λάβει χώρα οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού
..........................................................................
Κος/Κα: .............................................................
..........................................................................
Θέση: ............................................................

Αποδέχομαι (υπογραφή)

Ημερομηνία
Η υπογραφή αυτού του εγγράφου δεν συνεπάγεται
καμία επίσημη υποχρέωση, αλλά μόνο μια άτυπη και
ηθική δέσμευση

