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14.  ΣΥΝΕΔΡΟΙ 

Ταυτότητα συνέδρων 

Οι σύνεδροι, διακρίνονται σε τρείς ομάδες:  

(α) Σύνεδροι επί τιμή. 

(3) Σύνεδροι άμεσου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

-Ξένοι επενδυτές 

-Εμπορικοί ακόλουθοι πρεσβειών 

-Στελέχη εκθετών 

-Επιχειρηματίες (Βιομήχανοι, Έμποροι) -Επενδυτές 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα στους εκθέτες για την παροχή 

προσκλήσεων με δική τους χορηγία σε συνέδρους τους που επιθυμούν να προσκληθούν, 

1.000  θέσεις των δεξιώσεων του συνεδρίου καλύπτονται επί πληρωμή από τις εξής 

κατηγορίες συνέδρων: 

ΠΡΟΦΙΛ  ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 

1-.         Διοικητές Δημοσίων Οργανισμών. 

2.           Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Γενικοί Διευθυντές . 

3             Πρόεδροι κλαδικών Συνδέσμων. 

4. Χρηματιστές. 

5. Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. 

6. Υποδιοικητές Τραπεζών. 

7. Γενικοί Διευθυντές Ασφαλιστικών εταιρειών και θυγατρικών τους. 

8. Ιδιοκτήτες εταιρειών Συμβούλων Επενδύσεων. 

9. Πρόεδροι, Γενικοί Διευθυντές πρότυπων Συνεταιρισμών, με σημαντικές επενδυτικές 

και εξαγωγικές δραστηριότητες. 

10. Γενικοί Διευθυντές εταιρειών Πιστωτικών καρτών. 

11. Γενικοί Διευθυντές Οίκων Λογισμικού για οικονομικές Εφαρμογές. 

12. Γενικοί Διευθυντές ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι εταιρειών με τραπεζικές εφαρμογές. 
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13        Ιδιοκτήτες ή Διευθυντές Σπουδών, Φορέων Οικονομικής Εκπαίδευσης.  

14        Ιδιοκτήτες ή Γενικοί Διευθυντές εταιρειών διάθεσης πληροφοριών 

οικονομικής φύσεως.  

15         Υποψήφιοι Δικαιοδόχοι. (έχει ελεγχθεί το πραγματικό τους ενδιαφέρον για εύρεση 

Δικαιοπάροχου) 

16, Ιδιοκτήτες, Γενικοί Διευθυντές Κτηματομεσιτικών εταιρειών. 

17         Ιδιοκτήτες, Γενικοί Διευθυντές εταιρειών εξαγορών, συγχωνεύσεων, αποτιμήσεως 

εταιρειών.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύνεδροι, οι οποίοι δεν εντάσσονται σε μια από τις ανωτέρω .κατηγορίες ή η 

εταιρεία τους δεν συμμετέχει στην έκθεση, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο, 

παρά μόνο εάν εκθέσουν τους λόγους για τους οποίους η συμμετοχή τους είναι αναγκαία. 

 (γ) Σύνεδροι ειδικού ενδιαφέροντος 

Για τον χορηγό του συνεδρίου που συνδέεται με τους συνέδρους, παρέχεται η δυνατότητα 

(300) ονομαστικών προσκλήσεων κατ’ επιλογήν του και με δική του ευθύνη για την 

προσέλευσή τους στο συνέδριο. (Ζητείστε αναλυτικό φάκελο) 

Προσέλκυση συνέδρων 

Όσον αφορά την προσέλκυση των συνέδρων, ισχύουν καταρχάς τα ίδια, με την προσέλκυση 

των εκθετών και των επισκεπτών, εξ αιτίας του αντικειμένου και των σκοπιμοτήτων του 

συνεδρίου. 

Οι σημαντικότεροι λόγοι συμμετοχής των συνέδρων, είναι οι εξής: 

Η διαπραγμάτευση συνεργασιών, η δυνατότητα επικοινωνίας με τούς σημαντικότερους 

εκπροσώπους της ελληνικής επενδυτικής αγοράς και της Νέας Αγοράς Χρήματος, η ειδική 

διαφημιστική καμπάνια για την πρόσκληση συνέδρων. 

Για τους άμεσα συνδεόμενους με την αγορά χρήματος και τις επενδύσεις στην χώρα μας 

συνέδρους, έχει ήδη κινητοποιηθεί διαδικασία ατομικών προσκλήσεων με αποστολή 

ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο περιγράφει με σαφήνεια και διεξοδικότητα τις 

δυνατότητες που παρέχει το συνέδριο της "MONEY SHOW'2016" για την ικανοποίηση των 

εντελώς συγκεκριμένων στόχων του κάθε συνέδρου. 

Η προσέγγιση του Κέντρου Καινοτομικών Εφαρμογών όσον αφορά την πρόσκληση των 

συνέδρων, εστιάζεται στην επίμαχη διαπίστωση ότι^ η επιτυχία ενός συνεδρίου μεταξύ 

άλλων αλλά κατά κύριο λόγο, κρίνεται από την επιλογή των συνέδρων. 

Τα ονόματα των συνέδρων θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου. 

Σύνεδροι επι τιμή 
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Οι σύνεδροι επί τιμή, συμμετέχουν δωρεάν στο συνέδριο, διακρίνονται δε, στις εξής 

κατηγορίες: 

1. Ομιλητές συνεδρίου. 

2. Υπουργοί. 

3. Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων. Βουλευτές, Ευρωβουλευτές. 

5. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων & Γεν. Δ/τές ελληνικών και ξένων τηλεοπτικών 

δικτύων, ραδιοφωνικών σταθμών. 

6. Εκδότες, Διευθυντές, Οικονομικοί συντάκτες οικονομικών περιοδικών ή 

εφημερίδων. 

Όλοι όσοι εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, έχουν την δυνατότητα ενημερώνοντας 

έγκαιρα την εταιρεία μας, να λάβουν μέρος δωρεάν στο συνέδριο. Για τους συνέδρους επί 

τιμή, ισχύει ότι οι προσκλήσεις είναι ονομαστικές. 

 


