
Η επενδυτική κοινότητα του GreekTrader.gr , συμμετέχει και φέτος για 4η 
συνεχόμενη χρονιά, στο MONEY SHOW που πραγματοποιείται αυτό το 

τριήμερο 8-10 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο HILTON ...και πιο δραστήρια από 
ποτέ, διοργανώνει 6 [ΔΩΡΕΑΝ] επιμορφωτικά σεμινάρια και 2 σπάνια 
εκπαιδευτικά που διδάσκουν την ορθή επενδυτική μεθοδολογία και σας 

προετοιμάζουν για επαγγελματικό trading. 

Φέτος, το GreekTrader.gr σας φέρνει σε επαφή με την ΓΝΩΣΗ και την 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ συνολικά 9 επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο 
Ελληνικό και τα Διεθνή Χρηματιστήρια και με δεκάδες ενδιαφέροντα θέματα, 

ώστε να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο. 

Όι συναντήσεις μας είναι πάντα "διαδραστικές", δηλαδή υπάρχει ανοιχτός 
διάλογος με το επενδυτικό κοινό ώστε να λύνονται παράλληλα και οι όποιες 
απορίες σας, ενώ τα θέματα εναλλάσσονται και αφορούν: Ελληνικό 

Χρηματιστήριο και Επενδύσεις στις Διεθνείς Αγορές, Τεχνική Ανάλυση και 
Trading, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε Μετοχές, Παράγωγα (Futures & 
Options), FOREX, CFD, ETF, Ομόλογα κ.α. 

  



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟΥΣ 

(πατήστε στον σύνδεσμο του καθε σεμιναρίου για να μεταβείτε στη 
σελίδα με τις λεπτομέρειες και τη φόρμα ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

17:00 - 18:00  
«Ελληνικό Χρηματιστήριο 

και Τεχνική Ανάλυση στο 

Metastock, για 1 ολόκληρη 

ώρα» 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario1.php 

18:00 - 21:00  

«Τεχνική Ανάλυση και 

αυτοματοποίηση των 

συναλλαγών στο 

Trading» 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario2.php 

  

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

16:00 - 

19:00  ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

«Το πιο πλήρες 

επενδυτικό σεμινάριο 

για τις Διεθνείς Αγορές 

μετοχών, παραγώγων 

και Forex» 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario4.php 

19:30 - 23:00  PRIVE-

40. Mέρος 1o 

«TRADING FOR A 

LIVING !!!  

Γίνε επαγγελματίας, 

εισοδηματίας των 

επενδύσεων» 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario3.php 

  

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

10:30 - 12:00 

«METATRADER 

MASTER CLASS» 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario5.php 

13:00 - 15:00  
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  

με μεθόδους πρόβλεψης 

από εξειδικευμένα 

εργαλεία Τεχνικής 

Ανάλυσης, και ένας 

συνεπής απολογισμός 

των 

οικονομικοπολιτικών 

εξελίξεων  

και της 

ανακεφαλαιοποίησης 

των τραπεζών,  

στις αρχές του 2016 » 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario6.php 

15:00 - 17:00 
«Στρατηγικές για 

επιτυχημένο trading στις 

Διεθνείς Αγορές, με 4 

χρηματιστηριακά 

προγράμματα» 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario7.php 

19:00 - 22:30   PRIVE-

40. Mέρος 2o  
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«TRADING FOR A 

LIVING !!!  

Γίνε επαγγελματίας, 

εισοδηματίας των 

επενδύσεων» 

LINK: http://greektrader.gr/s

eminario3.php 

Λόγο της μεγάλης συμμετοχής από όλη την Ελλάδα αλλά και της συνθήκης 

"μηδενικού κόστους - μεγάλου κέρδους" για τον επενδυτή, που 

εξασφαλίζουμε στα μέλη μας, οι διαθέσιμες θέσεις στα σεμινάρια μας 

εξαντλούνται πολύ γρήγορα.  

Για αυτό σας προτείνουμε να μελετήσετε προσεχτικά όλες τις εκδηλώσεις κι 

αφού βρείτε αυτή ή αυτές που σας ενδιαφέρουν, να δηλώσετε συμμετοχή το 

συντομότερο, πριν την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων. 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΑΛΛΑ Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. 

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το e-mail: info@greektrader.gr ή 

με το τηλέφωνο 6938 553311. 
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