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5.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Το "CYPRUS ΜOΝΕΥ SHOW", απέκτησε επιχειρηματική υπόσταση, λαμβάνοντας 

υπ'όψιν τις εξής παραμέτρους: 

- Το ενδιαφέρον του κοινού και των φορέων της αγοράς, χρηματοδοτήσεις, είτε για 

επενδύσεις, είναι αυξανόμενο και προβλέπεται να κορυφωθεί μετά το 2016. 

- Η ενημέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρει σήμερα η Kυπριακή 

αγορά χρήματος  είναι γνωστή σε όλη της τη μόνο στους ειδικούς, ενώ στο επενδυτικό 

κοινό είναι μονο επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να 

μένουν ανεκμετάλλευτα. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ως προς τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Κυπριακή αγορά χρήματος σήμερα, γίνεται 

αποσπασματικά μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και εξειδικευμένων σεμιναρίων 

από την κάθε προσφέρουσα εταιρεία, για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. 

Με Βάση τον σχεδιασμό της "CYPRUS MONEY SHOW", η καινοτομία της έκθεσης και του 

συνεδρίου είναι εμφανής διότι παρέχει: 

Α' ΕΚΘΕΣΗ 

- Την δυνατότητα στη δυναμική επενδυτική αγορά να προβεί σε σφαιρική 

παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων της. 

- Την δυνατότητα παρουσίασης των νέων τραπεζικών ή ασφαλιστικών προϊόντων - 

υπηρεσιών προς τους σημαντικότερους επενδυτές ή επενδυτικούς φορείς, οι οποίοι θα 

είναι συνεκθέτες. 

- Την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους εκθέτες να γνωρίσουν από κοντά 

επαγγελματίες ειδικευμένους σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν συνδέονται μόνο άμεσα 

με τον τραπεζικό χώρο.(BROKERS, VENTURE CAPITAL κτλ) 

- Την δυνατότητα στην αγορά χρήματος να διαφημίσει την ύπαρξή της, την 

δυναμικότητά της, μέσω μιας, αποκλειστικά δικής της Έκθεσης προβάλλοντας τον 

καθοριστικό ρόλο της. 

- Την δυνατότητα στη χώρα και τους φορείς της οικονομίας της να προσελκύσουν 

ξένα κεφάλαια, μέσω μιας Έκθεσης διεθνούς κύρους, οργανωμένης στα πρότυπα των 

αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων του εξωτερικού (Λονδίνου, Χόνγκ - Κόνγκ, Τόκυο κ. α.) 

- Την δυνατότητα στους εκθέτες να συναντήσουν με προκαθορισμένο ραντεβού 

όποιον εκ των συνέδρων ή των ομιλητών του συνεδρίου επιθυμούν. 
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(Προβλέπεται ειδική δεσμευτική διαδικασία για τους συνέδρους ή τους ομιλητές του 

συνεδρίου με την ρητή υποχρέωση κατ’ ιδίαν συνάντησης με όποιον εκ των εκθετών θα το 

επιθυμούσε). 

Β' ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

- Την δυνατότητα στους συνέδρους να προσεγγίσουν άμεσα κάποιους πολύ 

συγκεκριμένους εκ των διακοσίων (200) ομιλητών των συνεδρίου  που τους ενδιαφέρουν 

για την συζήτηση συγκεκριμένων συνεργασιών.   

Οι ομιλητές του συνεδρίου και οι σύνεδροι, είναι σε κάθε περίπτωση είτε επενδυτές, είτε 

διοικητές οργανισμών ή επιχειρηματικών ομίλων, που προέρχονται από την αγορά.)  

- Την δυνατότητα στους ομιλητές των παραλλήλων εκδηλώσεων να ενημερώσουν από 

κοντά κοινά - αντίστοιχα κατά εκδήλωση - τα οποία ενδιαφέρονται ζωτικά όχι για μια 

φιλολογική ενημέρωση περί του τι παρέχεται στην αγορά σε ειδικές αγορές, αλλά για μια 

ενημέρωση που υποκρύπτει διαπιστωμένη και σαφή καταναλωτική επιθυμία. Έτσι για 

παράδειγμα, στην ειδική παράλληλη εκδήλωση για το FRANCHISE, οι εταιρείες που έχουν 

ήδη αποδεχθεί στο να είναι θεματολογικοί ομιλητές, θα ενημερώσουν, o καθένας,  πενήντα 

(50) τουλάχιστον υποψήφιους πελάτες που ενδιαφέρονται για το FRANCHISE ως άμεσοι 

αποδέκτες, με στόχο την επέκταση του δικτύου τους 

- Από πλευράς ακροατών των παραλλήλων εκδηλώσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 

για την σφαιρική και έγκυρη ενημέρωσή τους στο θέμα εκείνο που τους ενδιαφέρει άμεσα. 

Για παράδειγμα, οι ακροατές της εκδήλωσης της  για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, θα γνωρίσουν 

από κοντά και θα συζητήσουν μαζί τους, τους επενδυτικούς συμβούλους/διαχειριστές  

όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. 

Από την πλευρά του χορηγού του Συνεδρίου και των παραλλήλων εκδηλώσεων, του 

παρέχεται η δυνατότητα να "εκμεταλλευθεί" μέσω της χορηγίας του την εικόνα του 

παρέχοντος μέσω χρηματοδότησης, το σκηνικό μιας σειράς εκδηλώσεων που και στους 

ομιλητές και στους ακροατές παρουσιάζουν άμεσο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 

Πέραν της δημιουργίας θετικής εικόνας, προβλέπεται ειδική διαδικασία χάριν του χορηγού 

του Συνεδρίου, ώστε να πλησιάσει από κοντά όσους εκ των συμμετεχόντων επιθυμεί. 

 


