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MONEY SHOW 2020

Το µεγαλύτερο πολιτικοοικονοµικό, επενδυτικό και 
αναπτυξιακό πολύ-συνέδριο στην Ευρώπη 

Με πορεία 30 ετών µε επιτυχηµένες διοργανώσεις 
σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 



Public Leadership Forum, B2B  
& Exhibition
Φέτος συµπεριλαµβάνει ως την κεντρική θεµατική του 
ενότητα τον χώρο του PUBLIC LEADERSHIP µε ένα πλήρες 
πολυσυνεδριακό Forum και έκθεση/Β2Β.  

Θα συµµετέχουν: 
κυβερνητικοί και αυτοδιοικητικοί οργανισµοί (Περιφέρειες και 
Δήµοι), 

εταιρείες δηµοσίου δικαίου και  

εταιρείες που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν 
έργα ως φορείς υλοποίησης για έργα δηµοσίου 
συµφέροντος. 



Public Leadership Forum  
Περιγραφή - Αιγίδες

Συνεδριακές εκδηλώσεις για την προβολή των θέσεων των 
πολιτικών κοµµάτων της αντιπολίτευσης 
Έκθεση και Β2Β µε περίπτερα για προβολή των αντίστοιχων 
οργανισµών, εταιρειών και υπηρεσιών  
Κεντρική Αιγίδα: Ελληνοκινέζικο Επιµελητήριο. 
Ελληνικές Αιγίδες που θα ζητηθούν: 
Προεδρία Ελληνικής Δηµοκρατίας 
Ελληνική Βουλή 
Ελληνική Κυβέρνηση - Υπουργεία 
Ελληνικά Πολιτικά Κόµµατα 
Ιδρύµατα 
ΕΒΕΑ/ΚΕΔΕ/ΕΝΠΕ 
Περιφέρειες 
Δήµοι



Public Leadership Forum  
Στόχους:
Να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέσο ανταλλαγής απόψεων και 
ενηµέρωσης για τους ενασχολούµενους µε την ελληνική αγορά 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ και 
την ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 

Να παράσχει την δυνατότητα προς κάθε ενδιαφερόµενο να 
ενηµερωθεί ευρύτερα για την, µέσω οµιλιών που θα γίνουν από 
ειδικούς του κάθε κλάδου, στα πλαίσια του forum και της 
παράλληλης έκθεσης. 

Να παράσχει την δυνατότητα να γνωρίσει ο κάθε 
ενδιαφερόµενος από κοντά φορείς, στελέχη και αναλυτές της 
κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της αγοράς να συνοµιλήσει 
µαζί τους και να επιλύσει απορίες ή να εκφράσει τη γνώµη και 
τους προβληµατισµούς του.



Public Leadership Forum  
Στόχους:

Να παράσχει την δυνατότητα σε φορείς και εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να παρουσιάσουν υπηρεσίες, 
νέα προϊόντα αλλά και να προδιαγράψουν την πορεία και τα 
µελλοντικά σχέδια και επιλογές για τους ενδιαφερόµενους. 

Να παράσχει την δυνατότητα σε εταιρείες της αγοράς να 
προβληθούν µε έναν ολοκληρωµένο και πολυµορφικό τρόπο.



Public Leadership Forum  
Επιλέξιµα Θέµατα:

Διεθνείς καλές πρακτικές και τεχνογνωσία για την 
αποτελεσµατική δηµόσια ηγεσία σε εθνικό η 
περιφερειακό - τοπικό επίπεδο µε βάση 
αναγνωρισµένους διεθνείς η ευρωπαϊκούς δείκτες που 
συνήθως ετήσια αξιολογούν χώρες, περιφέρειες, 
δήµους.  

Πρόγραµµα από συνεδριακές εκδηλώσεις µε σχετικές 
θεµατολογίες για την φάση υλοποίησης του 
κυβερνητικού προγράµµατος ανά υπουργείο και 
εποπτευόµενο οργανισµό ανά υπουργείο



Public Leadership Forum  
Επιλέξιµα Θέµατα:

Προβολή των πολιτικών προγραµµάτων που υλοποιούν 
οι αυτοδιοικητικές αρχές και θέσεων πολιτευτών 

Επιχειρηµατικές, τεχνολογικές προτάσεις για τον 
εκσυγχρονισµό του δηµοσίου τοµέα, αυτοδιοίκησης 

Στη διάρκεια του Forum έλληνες κυρίως και ξένοι ειδικοί 
του χώρου, θα παρουσιάσουν θέµατα σχετικά µε την 
ελληνική αγορά και το Ελληνικό πολιτικό σύστηµα. 



Public Leadership Forum  
Περιφέρειες και Δήµοι

Η ανάδειξη τεχνοκρατικών µεθόδων και λύσεων που 
στοχεύουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας 
ανά περιφέρεια 
Η υπόθεση της οικονοµικής ανάκαµψης, των διαρθρωτικών 
αλλαγών και των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων πρέπει να 
επεκταθεί από την Κεντρική Διοίκηση ως τις Περιφέρειες και 
τους Δήµους της χώρας. 
Οι Δήµοι και οι Περιφέρειες - που αποτελούν τον πρώτο και 
δεύτερο βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης – για να 
αντιµετωπίσουν τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα των 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων χρειάζεται να εντείνουν τις 
προσπάθειες τους σε τρία κύρια επίπεδα:



Public Leadership Forum  
Περιφέρειες και Δήµοι

1. Πολιτικές οικονοµικής εξυγίανσης των Δήµων και 
Περιφερειών. 

2. Κοινωνικές πολιτικές σε όφελος των ευπαθών οµάδων 
του πληθυσµού. 

3. Πολιτικές για την υποστήριξη της Οικονοµικής 
Ανάπτυξης και ενθάρρυνση και προσέλκυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 



Έκθεση/Β2Β Contacts

Το πρόγραµµα των παρουσιάσεων του Public 
Leadership Forum by Money Show πλαισιώνεται και 
συµπληρώνεται από την έκθεση των συµµετεχόντων µε 
περίπτερα (stands) και Β2Β, η οποία έχει ως βασικό 
αντικείµενο την προβολή των δηµοσίων, ιδιωτικών και 
κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
προτείνονται στην ελληνική “αγορά”. 



Έκθεση/Β2Β Contacts 
Στόχους:

Να παράσχει την δυνατότητα προβολής προϊόντων / 
υπηρεσιών µε target group το καταναλωτικό και επενδυτικό 
κοινό, τον Έλληνα πολίτη, τις εταιρείες αλλά και τα στελέχη του 
δηµόσιου και αυτοδιοικητικού φορέα, της αγοράς αλλά και 
κεφαλαίου και χρήµατος συνολικά της Ελλάδας. 

Να παράσχει την δυνατότητα παρουσίασης των οργανισµών, 
προϊόντων και υπηρεσιών σε κατάλληλο περιβάλλον. 

Να παράσχει την δυνατότητα στους συµµετέχοντες εκθέτες να 
γνωρίσουν τους ανταγωνιστές τους και να βελτιώσουν τις 
υπηρεσίες τους ή να συνεργαστούν σε διάφορα επίπεδα. 

Να παράσχει την δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες µε κοινό 
target group να προβάλλονται δυναµικά.



Παροχές προς τους Εκθέτες

Δυνατότητα παρουσίας στον εκθεσιακό χώρο µε stand 
κατασκευής του εκθέτη. 

Δυνατότητα διανοµής εντύπων του εκθέτη στους 
σύνεδρους και τους επισκέπτες της έκθεσης από το 
stand του. 

Δυνατότητα διεξαγωγής εταιρικής παρουσίασης του 
εκθέτη µε χρέωση 2 ευρώ ανά άτοµο µε βάση την 
δυνητική χωρητικότητα της αντίστοιχης αίθουσας.



Οι οργανισµοί ή εταιρείες που θα 
προβληθούν είναι:

Διεθνείς οίκοι η εταιρείες µε τεχνογνωσία σε 
θέµατα δηµόσιας ηγεσίας 
Διεθνείς εταιρείες συµβούλων σε θέµατα 10x 
exponential development 
OKR consultants 
Lean movement consultants 
Υπουργεία και εποπτευόµενοι η συνεργαζόµενοι 
οργανισµοί 
ΔΕΚΟ 
Ελληνικές περιφέρειες 
Δήµοι 
Αναπτυξιακές εταιρείες 
Οργανισµοί τρίτου τοµέα- ιδρύµατα - ΜΚΟ 
Πολιτικά κόµµατα/οµάδες πολιτικού και 
κοινωνικού προβληµατισµού 
Βουλευτές, ευρωβουλευτές, πολιτευτές, 
αυτοδιοικητικοί σύµβουλοι

Εταιρείες που συνεργάζονται η ενδιαφέρονται να 
διαφηµίσουν υπηρεσίες τους και 
Απευθύνονται στον δηµόσιο τοµέα η την τοπική 
αυτοδιοίκηση 
θεσµικοί, συντεχνιακοί και επιστηµονικοί φορείς 
Κεφαλαιουχικοί και επενδυτικοί φορείς που 
επενδύουν η ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην 
Ελλάδα 
Πανεπιστήµια, επιστηµονικοί και τεχνολογικοί 
εκπαιδευτικοί φορείς 
Εταιρείες που αναζητούν επενδυτές η 
συµπράξεις µε το δηµόσιο 
Εταιρείες επενδυτικών συµβούλων η 
ευρωπαϊκών προσραµµάτων 
Τεχνολογικά προϊόντα που υποστηρίζουν τον 
εκσυγχρονισµό διαδικασιών 
Πολιτικός και οικονοµικός τύπος και µέσα 
επικοινωνίας γενικά



Ταυτότητα Επισκεπτών
Εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης 

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Εκπρόσωποι του κοινωνικού τοµέα/ κοινωνικής οικονοµίας 

Ξένοι επενδυτές 

Έλληνες ενεργοί πολίτες 
το ευρύ καταναλωτικό ή επενδυτικό κοινό που θα παρακολουθεί τις συνεδριακές 
εκδηλώσεις και θα αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των επισκεπτών της έκθεσης και έχει 
συγκεκριµένες απαιτήσεις ενηµέρωσης και πληροφόρησης 
τα στελέχη επιχειρήσεων, οι επαγγελµατίες της αγοράς, οι εκθέτες, οι ακαδηµαϊκούς 
και οι φοιτητές 
Δηµοσιογράφοι 
Εκπρόσωποι Επιµελητηρίων, επαγγελµατικών Ενώσεων, συντεχνιακών φορέων. 
Έλληνες πολίτες που ενδιαφέρονται για ενηµέρωση για τις κυβερνητικές υπηρεσίες 
του 21 αιώνα.



Οργάνωση του Public 
Leadership Forum

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ: 

Χώρους πραγµατοποίησης 

Εσωτερική οργάνωση και διαµόρφωση χώρου 
Χώρος υποδοχής επισκεπτών 
Χώρος έκθεσης 

Οµιλητές 

Σύνεδροι 

Τρόπους προβολής



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε: 

Ηλία Φαραγγιτάκη, τηλ. 6976 435232, e-mail: 
org_usa@icloud.com

mailto:org_usa@icloud.com
mailto:org_usa@icloud.com

