
NEW YORK BLUE MONEY SHOW 2021 
To 2021 διοργανώνεται από τον Όµιλο Organotecnica, για 
33ο συνεχή χρόνο, το επενδυτικό και χρηµατοοικονοµικό 
Πολυ-Συνέδριο Money Show. URL: www.moneyshow.org 

                   Tourism, Investments & Culture  

                                                  

                                                     Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

Στη θεµατολογία του Συνεδρίου NEW YORK BLUE MONEY SHOW 2021 θα περιλαµβάνονται 
εκδηλώσεις ή οµιλίες σχετικά µε :  

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

• Ενηµέρωση για τις µεγάλες Ελληνικές τουριστικές επενδυτικές προκλήσεις  



• Παρουσίαση τουριστικών επενδυτικών προτάσεων σε επίπεδο Ελληνικών Περιφερειών  

• Προβολή Ελληνικών τουριστικών προορισµών 

 ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

•           Προβολή της Νέας Ελληνικής Οικονοµίας και του στρατηγικού οράµατος 2030  

• Παρουσίαση Ελληνικών επιχειρήσεων σε εκπροσώπους της Αµερικανικής και διεθνούς 
Αγοράς Χρήµατος και επενδύσεων.  

• Διεθνής προβολή του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου και της Ελληνικής Κτηµαταγοράς  

ΤΟΝ EΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  

Νέοι τρόποι χρηµατοδότησης τουριστικών/πολιτιστικών φορέων, µέσω επαφής εκπροσώπων 
αγοράς χρήµατος και εκπροσώπων του πολιτισµού  

Προβολή του Ελληνικού Πολιτισµού ως πρωταρχική πηγή αξιών και ιδεών του Παγκόσµιου 
Πολιτισµού  

Προβολή Ελληνικών µή κυβερνητικών, µή κερδοσκοπικών οργανισµών  

Δικτύωση τουριστικών και πολιτιστικών οργανώσεων Εθελοντισµού και κοινωνίας πολιτών.  

TA EΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Σε συνεργασία µε την Ελληνική και την Κυπριακή Κυβέρνηση θα προβληθούν διεθνώς οι ελληνικές και 
κυπριακές θέσεις γύρω απο τα εθνικά µας θέµατα. 

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

     1.    Εκπρόσωποι της Ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης 

2. Εκπρόσωποι της διεθνούς αγοράς χρήµατος και επενδύσεων  

3. Αµερικανοί, Ασιάτες, Ευρωπαίοι, Έλληνες και Κύπριοι επιχειρηµατίες στον χώρο του 
τουρισµού  

4. Εκπρόσωποι των Ελληνικών Περιφερειών  

5. Επρόσωποι οµογενειακών οργανισµών κατά Ελληνική Περιφέρεια  

6. Εκπρόσωποι ελληνικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής  



ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ  

1. Αµερικανοί. Ασιάτες, Ευρωπαίοι, Έλληνες και Κύπριοι ενδιαφερόµενοι.  

2. Εκπρόσωποι του αµερικανικού, διεθνούς και ελληνικού τουριστικού, οικονοµικού και 
επιχειρηµατικού τύπου.  

3. Ανώτερα και ανώτατα στελέχη ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισµών. 

4. Εκπρόσωποι του χώρου του τουρισµού, πολιτισµού και της κοινωνίας πολιτών.  

5. Εκπρόσωποι µη κυβερνητικών οργανισµών, µη κερδοσκοπικών οργανισµών.  

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

Επιµελητήρια και Ενώσεις Επιχειρηµατιών  
Εταιρίες που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν  
Κρατικοί Φορείς Μικτές Επιχειρήσεις Πολιτιστικά & Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που αναζητούν 
χρηµατοδότες, χορηγούς  

M  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  

M  
Διοργανωτής η εταιρεία η οποία έχει αναθέσει το σχεδιασµό και την υλοποίηση του New York Blue 
Money-Show στον Οµιλο Συµβούλων Επιχειρήσεων Organotecnica ο παλαιότερος οίκος 
Συµβούλων Επιχειρήσεων αµιγούς ελληνικής ιδιοκτησίας. Ο Οµιλος Organotecnica καθιέρωσε τις 
δεκαετίες του 1990-2010 το Money Show στην Αθήνα καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ 
στο άµεσο µέλλον πρόκειται να υλοποιήσει και καθιερώσει αντίστοιχες διοργανώσεις στην Νέα 
Υόρκη και σε άλλες πρωτεύουσες του εξωτερικού.  

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

M  
Η οµάδα έργου που ασχολείται µε την πραγµατοποίηση του New York Blue Money Show 2021 
αποτελείται από 8 εξειδικευµένα ανώτατα στελέχη της εταιρίας, µε σαφώς καθορισµένες 
αρµοδιότητες που περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από το συγκεκριµένο έργο.  

Τη χρονιά αυτή, επεκτείνεται ως Blue Money Show επεκτείνεται για µία ακόµα φορά και στην 
Αµερική, µε διοργάνωση στις 23-25 Mαρτίου στη Νέα Υόρκη. (23 Κεντρικό Συνέδριο- 24 
Παράλληλες εκδηλώσεις, 25 B2B Contacts). 



H µορφή του NEW YORK BLUE MONEY SHOW 2021. 
Το προτεινόµενο Show θα σχεδιαστεί βάσει της υπάρχουσας τριακονταετούς εµπειρίας µας 
(από το σχεδιασµό και την υλοποίηση 500 Shows στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε συνολικά 
ειδικά κοινά που υπερβαίνουν το 1.000.000 επισκεπτών) λαµβάνοντας υπόψη δύο βασικούς 
παράγοντες: 

α. Τις ανάγκες επικοινωνίας του Υπουργείου Tουρισµού στην Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε να 
εξυπηρετηθεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο ο βασικός stakeholder της διοργάνωσης δηλαδή ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και Η ΕΛΛΑΔΑ που ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ για την αναθέρµανση 
των τοπικών οικονοµιών ανά την Ελληνική Επικράτεια. 

β. Τα βασικά δεδοµένα οργάνωσης, επιπέδου και λειτουργίας, ώστε να αντληθούν τα οφέλη 
δηµοσιότητας και προβολής της διοργάνωσης που συναρτώνται από την ένταξή της σε ένα 
πλαίσιο αντίστοιχων διοργανώσεων επιπέδου µε γνωστό παρελθόν. 

Με τα δεδοµένα αυτά, η πρότασή µας αφορά στη διοργάνωση ενός Show το οποίο θα κινηθεί 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα που προέκυψαν από την πρώτη διοργάνωση του Money Show Νέας 
Υόρκης συνεπώς µιλούµε για µια διοργάνωση υψηλού επιπέδου από πλευράς προσκεκληµένων 
οµιλητών και συνέδρων, µε κεντρικό θέµα την προσέλκυση οµογενών τουριστών που θα 
επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους µετά από δεκαετίες ως συναισθηµατικά συνδεόµενοι 
και ως ίσως τοπικοί επενδυτές λόγω σαφών επενδυτικών ευκαιριών. 

Η διοργάνωση θα περιλαµβάνει τα εξής µέρη: 

- Σειρά στοχευµένων συνεδριακών εκδηλώσεων µε προσκεκληµένους οµιλητές/πάνελιστς 
Έλληνες και ξένους επενδυτές ανά γεωγραφικό διαµέρισµα στην Ελλάδα, εκπροσώπους της 
Ελληνικής κυβέρνησης, συµβούλους µε πρακτική εµπειρία στα επενδυτικά και 
χρηµατοπιστωτικά θέµατα της τουριστικής αγοράς και εκπροσώπους του τουριστικού τοµέα της 
οικονοµικής ζωής. 

Σύνεδροι θα είναι Έλληνες ενδιαφερόµενοι για τουρισµό και επενδύσεις στη χώρα µας , 
εµπλεκόµενοι σε τοµείς όπου υπάρχει ενδιαφέρον Ελληνοαµερικανικής συνεργασίας, και 
εκπρόσωποι από τα σηµαντικότερα οµογενειακά ΜΜΕ του Ελληνισµού . 

- Δεξιώσεις/γεύµατα στη διάρκεια των οποίων θα καταστεί δυνατή η συνάντηση και συζήτηση 
µεταξύ των συµµετεχόντων στις τουριστικές συνεδριακές εκδηλώσεις και των προσκεκληµένων 
VIPs για την προώθηση των επαφών και το απαραίτητο lobbying προς την κατεύθυνση της 
προώθησης των ειδικών τους συµφερόντων. 

- Ειδικές οργανωτικές ρυθµίσεις για τη συνάντηση του χορηγού µε εκπροσώπους 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ φορέων και συνέδρους µε ειδικό ενδιαφέρον για την 
προώθηση των επιχειρηµατικών του σχεδίων. 
  
2. Εµπλοκή της ORGANOTECNICA LLC 

Η διοίκηση της ORGANOTECNICA  λόγω της επιτυχηµένης εµπλοκής της µε το σχεδιασµό και 
την υλοποίηση αντίστοιχων διοργανώσεων µε συνολικό κοινό 1.000.000+ επισκεπτών είναι σε 
θέση να παράσχει τα εξής: 

α. Πλήρη οργανωτική µέριµνα της διοργάνωσης µε τρόπο ώστε, αυτή να διασφαλίζει το 
απαραίτητο επίπεδο για την εξυπηρέτηση των στόχων προβολής και επικοινωνίας. 



β. Εξασφάλιση, µέσω των διασυνδέσεών της και του καλού της παρελθόντος στο χώρο, της 
προβολής της διοργάνωσης στον Ελληνικό και Eλληνοαµερικανικό Τύπο για την ικανοποίηση 
των αντίστοιχων αναγκών . 
  
γ. Εξασφάλιση της σύνθεσης του κοινού των συνεδρίων µε κατεύθυνση την ικανοποίηση των 
αναγκών µάρκετινγκ και lobbying. 

3. Οφέλη για τον Κεντρικό χορηγό. 

Τα οφέλη επικοινωνίας , που µπορούν να επιδιωχθούν στα πλαίσια της προτεινόµενης 
διοργάνωσης είναι πολλαπλά και εξαρτώνται από: 

Τις γενικότερες στρατηγικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Τουρισµού 
Τα ειδικότερα στρατηγικά και τακτικά πλάνα στην Αµερική (ΗΠΑ) 
Τις διαµορφούµενες από τα προηγούµενα ανάγκες επικοινωνίας στην Ελλάδα και τη 
Αµερική, που µπορούν να µετουσιωθούν σε τακτικές επιδιώξεις συγκεκριµένων επαφών και 
συγκεκριµένων δράσεων προβολής. 

- Όπως και µε τους χορηγούς των παρελθόντων Shows τα στελέχη µας είναι στη διάθεση σας 
για µια διεξοδική συζήτηση των προηγούµενων αναγκών και πλάνων για τη µεγαλύτερη δυνατή 
προσαρµογή των δεδοµένων Οργάνωσης σχεδιασµού της διοργάνωσης µε στόχο την 
εξυπηρέτησή τους. Η συµβουλευτική αυτή συζήτηση δεν είναι επιβαλλόµενη ούτε υποχρεωτική 
αλλά θα βοηθούσε σηµαντικά το χορηγό στην άντληση όσο δυνατόν περισσοτέρων ωφελειών 
από την "επένδυσή" του στο Show, και την αντίστοιχη εµπειρία µας . 

Επί της ουσίας, οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους µπορεί να κινηθεί η προσέγγιση των 
δυνητικών ωφελειών επικοινωνίας και µάρκετινγκ του χορηγού είναι οι εξής: 

α. η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε ένα κοινό ανώτατου κοινωνικού και οικονοµικού 
επιπέδου, το οποίο είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστεί ικανοποιητικά µε τη 
χρήση διαφηµιστικών µέσων που απευθύνονται είτε στο ευρύτερο κοινό, είτε σε ειδικά κοινά 
που δεν συµπίπτουν (από πλευράς οικονοµικών δυνατοτήτων, ενδιαφερόντων και 
συµπεριφοράς) µε το κοινό-στόχο του χορηγού 

β. η προβολή στον ειδικό Τύπο ως βασικού φορέα µιας διοργάνωσης επιπέδου, µε καταλυτική 
επίδραση στη επενδυτική διείσδυση στην αγορά, και η "ταύτιση" του χορηγού µε τα 
ενδιαφέροντα των Ελλήνων επενδυτών στο συγκεκριµένο οικονοµικό χώρο. 

γ. Η καταξίωση του χορηγού στο "υποσυνείδητο" της δυνητικής του «πελατείας>για την αγορά 
αυτή µε τις σοβαρότερες προσπάθειες προώθησης επενδυτικών σχεδίων και την καλή, πρακτική 
και "εκ των έσω" γνώση των δεδοµένων µιας αγοράς ενδιαφέρουσας αλλά άγνωστης στους 
επιχειρηµατίες. 
  
δ. Η ταύτιση του χορηγού, προς την πλευρά όσων κινούν τα νήµατα στο οικονοµικό περιβάλλον 
της Αµερικής (κυβέρνηση, χρηµατοπιστωτικό χώρο), µε µια από τις σοβαρότερες προσπάθειες 
(πιθανότατα τη σοβαρότερη) προσπάθειες Eλληνο¬Aµερικανικής επιχειρηµατικής 
προσέγγισης, µε όλα τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να συνεπάγεται µια τέτοια ταύτιση σε 
προσπάθειες lobbying. 

ε. Η έµµεση αλλά ουσιαστική ανάδειξη σε σηµαντικό παράγοντα του χρηµατοπιστωτικού 
γίγνεσθαι της αγοράς, µέσα από την προσέγγιση των συνέδρων και VIPs και µέσα από την 
έµµεση ταύτισή της µε ουσιαστικά επενδυτικά πλάνα επιχειρήσεων. 



 NEW YORK BLUE MONEY SHOW EIΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
          
1. TA ΣYNEΔPIA.ΤA ΘEMATA KAI OI ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  
13 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

“ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ORGANOTECNICA «INVESTMENT TOURISM»,  
 «MEDICAL TOURISM» 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όσοι φορείς αδυνατούν να έχουν φυσική παρουσία θα παραστούν µέσω 
τηλεδιάσκεψης) 

Β. EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 
   
 Γ.  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ. ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 
IΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΗΠΑ 
    
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Πολυσυνεδριακό forum για την Τουριστική Aγορά, την αγορά επενδύσεων, την Ελληνική 
Παιδεία και τον Πολιτισµό, που συνδυάζει ιδανικά τις χαρακτηριστικές µορφές έκφρασής τους. 

α) Η προβολή της τουριστικής, επενδυτικής και πολιτιστικής δραστηριότητα Ελλήνων 
επιχειρηµατιών ή φορέων καθώς και ή δηµιουργία δικτύων σχέσεων . 

Σηµαντικό στοιχείο προσέγγισης αποτελεί ή γνωριµία ή αµοιβαία καταγραφή ή ανταλλαγή 
εµπειριών και αναγκών. 

β) Η ενηµέρωση των τουριστικών, επιχειρηµατιών και πολιτιστικών φορέων οµαδοποιηµένων 
κατά νοµό της Ελλάδας µε βάση τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής τους σχετικά µε τις επενδυτικές 
και πολιτιστικές προκλήσεις πού σχετίζονται µε την ιδιαίτερη πατρίδα τους στην Ελλάδα. 
Η ενηµέρωση αυτή θα γίνει από κυβερνητικούς, πολιτιστικούς, αυτοδιοικητικούς και 
επιµελητηριακούς φορείς που ενδιαφέρονται να προβάλλουν τον τόπο τους. 



Με όλους αυτούς τους φορείς διατηρούµε άριστες σχέσεις λόγω των διοργανώσεων µας σε 
πενήντα πόλεις σε όλη την Ελλάδα. 

γ) Ενηµέρωση του ειδικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ επιχειρηµατικού και πολιτιστικού τύπου των 
Ελλήνων οµογενών στην Αµερική και την Ελλάδα. [Εθνικός ,περιφερειακός και τοπικός τύπος] 
για τις επενδυτικές και πολιτιστικές προκλήσεις της συνεργασίας µητροπολιτικού και αποδήµου 
 Ελληνισµού. 

Δυνατότητες που προσφέρει το NEW YORK BLUE MONEY SHOW 

α) Επισκέπτες: Εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν 
Εκπρόσωποι πολιτιστικών ιδρυµάτων πού ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή ή να 
ενηµερώσουν για το έργο τους 
  
Ενηµέρωση από τους σηµαντικότερους υπάρχοντες εκπροσώπους των επενδυτών για τις 
προϋποθέσεις επιτυχούς ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ, επενδυτικής ή πολιτιστικής δραστηριότητας . 

β) Χορηγοί: Οι ωφέλειες των χορηγών παρουσιάζονται αναλυτικά και συγκεκριµένα στην 
ανάπτυξη των παροχών ανά χορηγό. 

Πώς θα λειτουργεί το NEW YORK BLUE MONEY SHOW 

Το NEW YORK MONEY SHOW θα πραγµατοποιηθεί στο Manhattan. Πυρήνας της εκδήλωσης 
θα είναι τα συνέδρια, τα οποία θα πραγµατοποιηθούν στους ειδικά διαµορφωµένους 
συνεδριακούς χώρους. 

Οι οµιλητές θα είναι περίπου πενήντα (100) και θα προέρχονται, όπως και οι σύνεδροι, από τον 
 χώρο της Ελληνικής και της διεθνούς τουριστικής και επενδυτικής αγοράς . 

Σε ειδικό σηµείο του συνεδριακού χώρου, θα έχουν διαµορφωθεί τα γραφεία - περίπτερα των 
χορηγών . 

Τα παραπάνω διαφοροποιούν το NEW YORK BLUE MONEY SHOW από τις απλές 
παρουσιάσεις, καθιστώντας το δηµιουργικό, πρακτικά χρήσιµο και αποδοτικό. 

Την λογική αυτών των παρουσιάσεων την δοκιµάσαµε στην πρώτη µας διοργάνωση στην Νέα 
Υόρκη καθώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Σχεδιαστική φιλοσοφία NEW YORK BLUE MONEY SHOW 

Το NEW YORK BLUE MONEY SHOW δεν είναι µια Έκθεση. Είναι ένας πρακτικός συνδυασµός 
συνεδρίων, προσανατολισµένος επικοινωνιακά στην πρακτική ανάλυση των επενδυτικών 
θεµάτων και στη διαµόρφωση επιχειρηµατικών επαφών. 

Το κοινό του, είναι εκ των προτέρων απόλυτα ελέγξιµο οργανωτικά, ποιοτικά και ποσοτικά. 

Δεν υπάρχει έκθεση αλλά χώροι συζήτησης συνεργασιών (meeting rooms) δηλαδή χώροι 
ενηµέρωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση για προεπιλεγµένο κοινό. 

Η συµµετοχή στα παράλληλα συνέδρια, δεν ανταποκρίνεται απλά στη λογική της εταιρικής 
προβολής, αλλά στην οργανωµένη διαδικαστικά δυνατότητα για συζητήσεις ή συµφωνίες µε 
τους πιο σηµαντικούς πελάτες κάθε συµµετέχοντος. 



 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στους οµιλητές των συνεδρίων περιλαµβάνονται και οι 
σηµαντικότεροι Έλληνες επενδυτές .. 

Επικοινωνιακή καινοτοµία του NEW YORK BLUE MONEY SHOW 

Το NEW YORK BLUE MONEY SHOW απέκτησε επιχειρηµατική υπόσταση, αφού ελήφθησαν 
υπόψη οι εξής παράµετροι: 
  
- Το ενδιαφέρον του κοινού και των φορέων της Τουριστικής αγοράς είναι αυξανόµενο και 
προβλέπεται να κορυφωθεί µετά το 2021. 

- Η ενηµέρωση των τουριστικών προϊόντων και Πολιτιστικών υπηρεσιών που αφορά τις 
Ελληνικές Περιφέρειες που προσφέρει σήµερα η Ελληνική αγορά είναι γνωστή σε όλη της την 
έκταση µόνο στους ειδικούς, ενώ στο κοινό είναι γνωστά µόνον επιµέρους προϊόντα και 
υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να µένουν ανεκµετάλλευτα. 
-. 
Με βάση τον σχεδιασµό του NEW YORK BLUE MONEY SHOW η καινοτοµία του 
εκθεσιακού και του συνεδριακού µέρους είναι εµφανής, διότι παρέχει: 

α) MEETING ROOMS CONTACTS 

 -Τη δυνατότητα στη δυναµική Ελληνική τουριστική επενδυτική 
 αγορά να προβεί σε σφαιρική παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων της. 

  -Τη δυνατότητα παρουσίασης των νέων δεδοµένων σε επενδυτικούς φορείς. 
   
 -Τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να γνωρίσουν από κοντά επαγγελµατίες, 
ειδικευµένους σε προϊόντα και υπηρεσίες συγκεκριµµένων τουριστικών προορισµών. 
   
 -Τη δυνατότητα στην ελληνική τουριστική αγορά να διαφηµίσει την παρουσία και τη 
δυναµικότητά της , µέσω µιας µέχρι σήµερα ανύπαρκτης αποκλειστικά δικής της εκδήλωσης 
στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, που προβάλλει τον καθοριστικό ρόλο της. 
   
-Τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να συναντήσουν µε προκαθορισµένο ραντεβού όποιον εκ 
των συνέδρων ή οµιλητών των συνεδρίων τους ενδιαφέρουν. 
  
β) Συνεδριακό µέρος 

 -Τη δυνατότητα στους συνέδρους να προσεγγίσουν άµεσα τους οµιλητές του συνεδρίου, που 
τους ενδιαφέρουν, για συζήτηση συγκεκριµένων συνεργασιών. 

  -Τη δυνατότητα στους οµιλητές των συνεδρίων να ενηµερώσουν από κοντά κοινά τα οποία 
ενδιαφέρονται ζωτικά, όχι για µια φιλολογική, αλλά για µια πρακτικά χρήσιµη ενηµέρωση, που 
θα στηρίζεται σε συγκεκριµένες επενδυτικές εµπειρίες. 

  -Από πλευράς ακροατών των συνεδρίων, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη σφαιρική και 
έγκυρη ενηµέρωσή τους, στο θέµα εκείνο που τους ενδιαφέρει άµεσα. 

  -Από την πλευρά των χορηγών, τους παρέχεται η δυνατότητα να "εκµεταλλευθούν", µέσω της 
χορηγίας τους την εικόνα του παρέχοντος, µέσω χρηµατοδότησης, το σκηνικό µιας σειράς 
εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν για τους οµιλητές και τους ακροατές άµεσο επιχειρηµατικό 
ενδιαφέρον. 
  



 -Επίσης, πέραν της δηµιουργίας θετικής εικόνας, προβλέπεται ειδική διαδικασία χάριν των 
χορηγών της εκδήλωσης, ώστε να πλησιάσουν όσους από τους συµµετέχοντες τους 
ενδιαφέρουν. 
  
Χώρος πραγµατοποίησης 

Τα συνέδρια του NEW YORK BLUE MONEY SHOW θα πραγµατοποιηθούν στις JAY SUITES. 

Η επιλογή των συγκεκριµένων χώρων, µ’ αυτή τη µορφή θεωρήθηκε ως η πλέον επιβεβληµένη.. 
Ταυτόχρονα µε το συνέδριο, θα υπάρξει µια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων για τις οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν ανάλογοι χώροι µε βάση τις ανάγκες των πελατών. 

Οι άξονες του σχεδιασµού του συνεδρίου: 

 α) Έγκυρη και ολοκληρωµένη κάλυψη της θεµατολογίας ενός τουριστικού-επενδυτικού- 
πολιτιστικού συνεδρίου, µε κεντρικό σηµείο αναφοράς την Ελλάδα.. 

β) Κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών τουριστικών-επιχειρηµατικών –πολιτιστικών επαφών µε 
Έλληνες και ξένους συµµετέχοντες στο Συνέδριο. 

Σύνεδροι - οµιλητές συνεδρίου 
Ταυτότητα συνέδρων 

Οι σύνεδροι διακρίνονται σε τρεις οµάδες: 

α) Σύνεδροι επί τιµή. 

β) Σύνεδροι άµεσου ενδιαφέροντος, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: 

Έλληνες επενδυτές.  
Εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων 
 Εµπορικοί ακόλουθοι Πρεσβειών.  

γ) Εκπρόσωποι της κυβέρνησης.  

Προσέλκυση συνέδρων 

Όσον αφορά την προσέλκυση των συνέδρων, η προσέγγιση τους εστιάζεται στην επίµαχη 
διαπίστωση ότι η επιτυχία ενός συνεδρίου κρίνεται, µεταξύ άλλων αλλά κατά κύριο λόγο, από 
την επιλογή των συνέδρων. 

Προσέλκυση οµιλητών 

Για την προσέγγιση των οµιλητών διαθέτουµε ειδική οµάδα έργου, η οποία συνεργάζεται µε 
αντίστοιχο επιτελείο συνεργατών. 

Το τελικό πρόγραµµα των συνεδρίων θα δοθεί µία εβδοµάδα νωρίτερα σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους. 


