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NEW YORK

Η σχεδιαστική στόχευση
µας για το
Money Show Pro
“Beyond 2041”
κατευθύνεται αποκλειστικά
στις ανώτατες διοικήσεις των
εταιρειών της αγοράς
χρήµατος, τους ηγέτες στους
στρατηγικούς κλάδους
ανάπτυξης της Ελληνικής και
Κυπριακής οικονοµίας και
τους “επαγγελµατίες”
ιδιώτες επενδυτές.

MONEY SHOW PRO

NET
Στόχος ανα κάθε υποκλάδο της αγοράς χρήµατος
αλλά και της Ελληνικής, Κυπριακής οικονοµίας η
παρουσία ως οµιλητών όλων των διοικήσεων σε
επίπεδο Προέδρου ή Διευθύνοντος Συµβούλου.
Τιµή εισόδου ανα τετράωρη εκδήλωση συνέδρων
250 ευρώ. Eπιλογή επιλεξιµότητας συνέδρων.
Χορηγία ανα τετράωρη εκδήλωση 10.000 ευρώ.
Ανώτατος αριθµός συνέδρων και οµιλητών 40-50
άτοµα συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιογράφων
που θα έχουν την δυνατότητα να συνοµιλήσουν και
δικτυωθούν ONE2ONE µε οµιλητές .
Η διαχυση της πληροφόρησης θα γίνεται µε την
συµµετοχή ως αποκλειστικού συνδιοργανωτού
επιλεγµένου, ως θεµατικά κατάλληλου, µέσου
επικοινωνίας που αναλαµβάνει την αναλυτική
δηµοσιοποίηση του συνολου της εκδήλωσης.
Aποστέλλουµε το σχετικό video µετά την εκδήλωση
σε 100 τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά και ραδιοφωνικά
µέσα ανα την Ελληνική και Κυπριακή επικράτεια.

CONTACT:
org_usa@icloud.com

+30 210-8974671
+30 6976-435232

Zητείστε μας το ενημερωτικό υλικό για την πόλη που σας
ενδιαφέρει για να δείτε τους χώρους διεξαγωγής και ημερομηνίες.

Αιτούµεθα, λόγω της εθνικής διάστασης της διοργάνωσης την ουσιαστική αιγίδα των
Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Υπουργείων. Αιτούµεθα άµεσα την ενεργό Υποστήριξη
των κλαδικών φορέων κάθε αγοράς. Θα συνεργαστούµε µε τους οικοσυστηµικούς φορείς
και stakeholders της Ελληνικής και Κυπριακής επιχειρηµατικής κοινότητας σε εθνικό και
ευρωπαικό επίπεδο. Επιδιώκουµε να γίνουµε οι δηµιουργικοί καταλύτες και αφορµη
ενδυνάµωσης και ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ του Ελληνισµού.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:
2.000 Ελληνικές και Κυπριακές εταιρίες οι οποίες είτε µεµονωµένα είτε µέσω συµπράξεων
δραστηριοποιούνται δυναµικά στον ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΤΟΜΈΑ τοµέα της αγοράς
χρήµατος, επενδύσεων, βιοµηχανίας, εµπορίου και Υπηρεσιών που αναζητούν growth µέσω
στοχευµένης δικτύωσης µε δυνητικούς πελάτες, συνεργάτες, χρηµατοδοτικούς φορείς,

EΚΘΕΤΕΣ:
Οι συµµετοχές είναι είτε Εθνικές, είτε συντεχνιακές, είτε ανεξάρτητες εταιρικές.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ:
Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς. Διευθυντές και ανώτατα στελέχη
Ελληνικών και Κυπριακών επιχειρήσεων, ξένοι επενδυτές, ιδιώτες επενδυτές. Πρέσβεις, Στρατιωτικοί
και Εµπορικοί ακόλουθοι. Κλαδικός έντυπος και ηλεκτρονικός επιχειρηµατικός τύπος. Πανεπιστήµια
και ερευνητικά κέντρα. Επενδυτικοί και Χρηµατοοικονοµικοί οίκοι. Επενδυτές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ,
ONE2ONE CONTACTS 300 παράλληλα συνέδρια, εταιρικές παρουσιάσεις και στρογγυλά τραπέζια µε
προδιαγραφές COVID 19 θα συνοδεύουν τις εκθέσεις Β2Β και ONE2ONE Contacts

ΗΕLLENISM FINANCIAL GUIDES.
Οι διοργανώσεις µας του MONEY SHOW PRO θα συνοδεύονται απο τρείς ψηφιακούς οδηγούς

Green

NET
M.S. PRO

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ
XΩΡΩΝ
Δέν είµαστε µία παραδοσιακή “ΕΚΘΕΣΗ”
αλλά ένα πολυσυνέδριο µε εκθεσιακό µέρος
µε την ατµόσφαιρα και την λογική των
ιατρικών συνεδρίων-εκθέσεων. Τα
παράλληλα συνέδρια φέρνουν τα απολύτως
στοχευµένα ειδικά κοινά στόχους και τα
περίπτερα είναι τα γραφεία συνάντησης µε
προεπιλεγµένους επισκέπτες.

MEDIA PARTNERS,
Εµπλέκουµε όλο τον κλαδικό έντυπο,
ηλεκτρονικό τύπο σε Ελλάδα και διεθνώς

1. Αντικείµενο της διοργάνωσης

O Όµιλος Οrganotecnica, διοργανώνει το Επιχειρηµατικό, Αµυντικό, Τεχνολογικό, Επενδυτικό και
Χρηµατοοικονοµικό Συµπόσιο, µε τίτλο και θέµα «Ελληνισµός και Επανεκκίνηση. Βιοµηχανία, Εµπόριο: και
Υπηρεσίες, Επενδύσεις, Τεχνολογίες, Eυρωπαικά και Διεθνή οικοσυστήµατα και Νέα Χρηµατοδοτικά,
Επενδυτικά εργαλεία».

Στην διάρκεια του συµποσίου Eλληνικές, Kυπριακές και ξένες προσωπικότητες του χώρου θα παρουσιάσουν
εισηγήσεις για τη σηµερινή κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης του ευρέως εννοούµενου οικοσυστήµατος που
σχετίζεται µε την Ελληνική και Κυπριακή οικονοµία.

Το συµπόσιο θα δόσει την δυνατότητα παρουσίασης και στοχευµένης δικτύωσης σε δυναµικές ή κυριαρχούσες
εταιρείες µε ανώτατα κυβερνήτικά στελέχη, επιχειρηµατικά οικοσυστήµατα, την αγορά χρήµατος και
επενδυτές

Το κοινό του συµποσίου αποτελείται κατα κύριο λόγο απο εκπροσώπους της επιχειρηµατικής και επενδυτικής
κοινότητας , εκπροσώπους εταιρειών αλλά και των αγορών χρήµατος και επενδυτικών κεφαλαίων.

Η οικονοµία του Ελληνισµού δεν αφορά µόνο την εθνικα κρίσιµη θωράκιση του Ελληνισµού απο πολεµικές
απειλές (D/M.S.) αλλά αποτελεί πολύτιµο κρίκο εκθετικής επανεκκίνησης και οικονοµικής ανάπτυξης µέσα απο
την συµµετοχή του Ελληνισµού στην οικονοµία και την κοινωνία της εφαρµοσµένης γνώσης. (M.S. /PRO)

Θα συνεργαστούµε µε τους άµεσα εµπλεκόµενους stakeholders απο την Ελληνική και την Κυπριακή
κυβέρνηση, τους πιστοποιηµένους εθνικούς και ευρωπαικούς φορείς και µε τις εταιρείες που ευρύτερου
επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος ενώ θα βοηθήσουµε και την επικοινωνία των εταιρειών µε επενδυτικά
σχήµατα.
Το επιχειρηµατικό, τεχνολογικό, επενδυτικό και χρηµατοδοτικό Συµπόσιο πλαισιώνεται και συµπληρώνεται
από Β2Β διαδραστική έκθεση των συµµετεχόντων, µε την ονοµασία “Money Show Pro B2B”.
Η έκθεση “Money Show Pro B2B έχει ως βασικό αντικείµενο την προβολή των διατιθεµένων επιχειρηµατικών
προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών µε τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21 αιώνα.
Η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών έχει δυο όψεις αλληλοσυµπληρούµενες:
(α) Την παροχή στους εκθέτες της δυνατότητας παρουσίασης κάθε ξεχωριστού προϊόντος τους στους
στοχευµένους επισκέπτες της Έκθεσης, σε περιβάλλον απόλυτα προσαρµοσµένο στο κύρος και το επίπεδο του
συγκεκριµένου αυτού τοµέα, µέσω:

της διοργάνωσης της Έκθεσης σε χώρο προσήκοντα στο αναµενόµενο επίπεδο
των επαφών, της εξασφάλισης των απαραίτητων διευκολύνσεων για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή των συζητήσεων εκθετών µε επισκέπτες και την
προσέλευση και κίνηση των ενδιαφεροµένων στο χώρο της Έκθεσης.
(β) Την παροχή στους εκθέτες της ανοικτής δυνατότητας ατοµικής ή οµαδικής παρουσίασης νέων προϊόντων
και υπηρεσιών ή των συµπληρωµατικών αυτών, µε εναλλακτικούς στόχους:
είτε την προώθηση ολοκληρωµένων "λύσεων-πακέτων" είτε το
άνοιγµα και την προβολή νέων αµυντικών αγορών
Από πλευράς επισκεπτών, η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτει η Έκθεση, έχει
ως άµεσο στόχο:
(γ) Την παροχή προς κάθε ενδιαφερόµενο της δυνατότητας πλήρους και σφαιρικής ενηµέρωσης για τις
σηµερινές δυνατότητες και τις τάσεις εξέλιξης της αγοράς.
Τέλος, υπενθυµίζουµε ότι η Έκθεση πλαισιώνει το Συµπόσιο, το οποίο έχει ως στόχο:
(δ) Την ειδική ενηµέρωση/επιµόρφωση της αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων, µε επίκαιρες οµιλίες ειδικών
από την Ελλάδα, Κύπρο, απόδηµο Ελληισµό και το εξωτερικό, σε σχέση µε την επικρατούσα κατάσταση και τις
διαφαινόµενες τάσεις.

2. Σκοπιµότητα της Έκθεσης
2.1 Η αγορά στην Ελλάδα, Κύπρο

Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος ανήκει στις αναπτυσσόµενες χώρες και, για το λόγο αυτό, παρουσιάζει µία
χρονική υστέρηση σε σχέση µε τις αναπτυγµένες χώρες, ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών που σχετίζονται
άµεσα µε την βιοµηχανική αγορά της γνώσης του 21 αιώνα. Η αγορά αυτή, µε την ευρεία της έννοια, µόλις τα
τελευταία χρόνια άρχισε να κάνει εµφανή την δυναµική επανεµφάνιση .

Με την αρχική της µορφή, στην Ελλάδα, Κύπρο η αγορά της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης ήταν
γνωστή, µε τα λιγοστά προϊόντα της, σε αρµόδιους φορείς. Με την πάροδο του χρόνου και µε την αύξηση της
ζήτησης καθώς και λόγω της συµµετοχής της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ε.E και τους αντίστοιχους
σχετικούς ευρωπαικούς οργανισµούς, η αγορά άρχισε να κάνει εντονότερη την παρουσία της µε τη δηµιουργία
και εισαγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, διάφορα προϊόντα, παλαιά ή νέα, έχουν τύχει σηµαντικής προβολής από τα
Μέσα Ενηµέρωσης µε συνέπεια την άνοδο του επιπέδου ενηµέρωσης του ειδικού κοινού. Παράλληλα, η
είσοδος νέων φορέων στην αγορά αυτήν οδήγησε, µέσα από τον ανταγωνισµό και τα αυξηµένα κονδύλια
προώθησης πωλήσεων, στην προβολή στους εθνικούς φορείς πληθώρας πρωτο- εµφανιζοµένων
"προωθηµένων" ευρωπαικών τρόπων χρηµατοδότησης. Προβλέπεται να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός µε
παράλληλη αύξηση του εύρους των διατιθεµένων προϊόντων και υπηρεσιών και του πλήθους των

εµπλεκοµένων στην αγορά, από την πλευρά της προσφοράς, µε άµεσή συνέπεια την παροχή ευρύτερων
επιλογών, τόσο στην αναζήτηση προιόντων και υπηρεσιών όσο και στην αναζήτηση νέων τρόπων επενδύσεων/
χρηµατοδότησης.
Τα δεδοµένα της προηγηθείσας συνοπτικής παρουσίασης εξειδικεύονται ως ακολούθως:
Παρά τις ριζικές µεσοπρόθεσµες ανακατατάξεις, λόγω µνηµονίων, η Ελληνική και
Κυπριακή αγορά είναι ικανοποιητικού µεγέθους και µε µακροπρόθεσµη δυνατότητα
εκθετικής ανάπτυξης αλλά, ακόµα, βρίσκεται αρκετά πίσω από την αντίστοιχη διεθνή
αγορά.
Το ενδιαφέρον του ειδικού κοινού και των φορέων της αγοράς, είτε για συνεργασίες µε
στόχο την πώληση προιόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθεµένης αξίας , είτε για
χρηµατοδοτήσεις είτε για επενδύσεις, είναι αυξανόµενο και προβλέπεται να κορυφωθεί.
η ενηµέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρει σήµερα η Ελληνική και
Κυπριακή αγορά δεν είναι γνωστή σ'όλη της την έκταση στους ειδικούς, ενώ είναι γνωστά
µόνον επιµέρους προϊόντα και υπηρεσίες µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να µένουν
ανεκµετάλλευτα. Η ενηµέρωση του ειδικού κοινού, ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που µπορεί να προσφέρει η Ελληνική και Κυπριακή αγορά σήµερα, γίνεται
αποσπασµατικά µέσω των προσωπικών πωλήσεων και εξειδικευµένων σεµιναρίων από την
κάθε προσφέρουσα εταιρία, και µόνον για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Αποτέλεσµα αυτής της
µορφής ενηµέρωσης είναι η έλλειψη σφαιρικής και πλήρους γνώσης της Ελληνικής και
Κυπριακής αγοράς από τους ενδιαφερόµενους να προµηθευτούν προιόντα και υπηρεσίες ή
να χρηµατοδοτηθούν/χρηµατοδοτήσουν/επενδύσουν.

2.2 Σκοπιµότητα της Έκθεσης Β2Β

Στα πλαίσια της προηγηθείσας παρουσίασης, είναι προφανές ότι η Έκθεση Β2Β στοχεύει
πρώτιστα να παράσχει τη δυνατότητα:
(α) στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά χρήµατος να προβεί σε σφαιρική παρουσίαση όλων των προϊόντων και
υπηρεσιών, που δύναται να προσφέρει προς κάθε ειδικά ενδιαφερόµενο
(β) παρουσίασης νέων καινοτόµων προϊόντων/υπηρεσιών προς τους άµεσα ενδιαφερόµενους
(γ) εκτενούς παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών σε κατάλληλο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας το
απόρρητο των συζητήσεων µε κάθε ενδιαφερόµενο
(δ) στους συµµετέχοντες εκθέτες να γνωρίσουν τους ανταγωνιστές τους
(ε) στους ενδιαφερόµενους να γνωρίσουν από κοντά επαγγελµατίες ειδικευµένους σε συµπληρωµατικά
προϊόντα και υπηρεσίες που δεν συνδέονται άµεσα µε τον επενδυτικό χώρο (brokers, venture capital κλπ.)
(στ) σε εταιρίες να παρουσιάσουν την οικονοµική τους κατάσταση και να προδιαγράψουν την πορεία τους µε
στόχο την προσέλκυση νέων επενδυτών

(ζ) στην αγορά δυναµικών κλάδων όπως της αµυντικής βιοµηχανίας, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών να διαφηµίσει την ύπαρξή της, τη δυναµικότητά της, και τις δυνατότητές της
µέσω µιας, µέχρι σήµερα ανύπαρκτης, αποκλειστικά δικής της συνεδριακής πολυεκδήλωσης
(η) στους φορείς της βιοµηχανίας να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, µέσω µιας διοργάνωσης διεθνούς κύρους,
οργανωµένης στα πρότυπα αντίστοιχων ετήσιων Εκθέσεων ή συνεδρίων του εξωτερικού.
Παράλληλα, το Συµπόσιο, που πλαισιώνεται από την Έκθεση, θα παράσχει τη δυνατότητα στους
ενδιαφερόµενους να ενηµερωθούν για ειδικά θέµατα µέσω οµιλιών από ειδικούς του χώρου.

Γιατί η επικοινωνιακή καινοτοµία του M.S/PRO. B2B αποτελεί ένα DISRUPTIVE EVENT.
GLOBAL NETWORK (ATHENS, BALKANS, CYPRUS, NEW YORK)
Είναι µια διεθνής συνάντηση που πραγµατοποιείται πέρα απο την Ελλάδα, στην Κύπρο, Βαλκάνια, Νέα Υόρκη,. µε
κύριο στόχο την ανάπτυξη της Ελληνικής και Κυπριακής οικονοµίας.
VALUE FOR MONEY-DISRUPTIVE INNOVATION.
Το κόστος συµµετοχής στο 1/10 στην χειρότερη περίπτωση σε σχέση µε τις συχνά αναποτελεσµατικές και
πανάκριβες “εκθεσάδικες” εκθέσεις που σας εξαντλούν οικονοµικά για την ενοικίαση πανάκριβων περιπτέρων µε
ZERO VALUE και αδυναµία ανταγωνισµού έναντι των πολύ λίγων µεγάλων παικτών που επιβεβαιώνουν την δική
σας “ασηµαντότητα” όχι γιατί δεν έχετε προιόντα µε MARKET FIT αλλά γιατί δεν διαθέτετε ένα τεράστιο
διαφηµιστικό budget. Έτσι φαίνεστε σαν οι φτωχοί συγγενείς ενώ µπορεί να είστε κάτοχοι παγκόσµιας κλάσης
τεχνογνωσίας…
LASER FOCUSED & NANO TARGETED COMMUNICATION
Όλοι αυτοί που αφορούν την ανάπτυξη και επιβίωση της επιχείρησης σας θα είναι εκεί στο µη ορατό µέρος του
επικοινωνιακού παγόβουνου που αφορά τον µη τυποποιηµένο ειδικό σχεδιασµό δικτύωσης Β2Β της διοργάνωσης.
Απο εσάς εξαρτάται το βάθος της συνεργασίας µας για να αξιοποιήσετε µε υψηλή στόχευση τις επιχειρηµατικές
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας µε την ελληνική, κυπριακή και διεθνή επενδυτική κοινότητα.
PUBLIC & BUSINESS CONTACTS
Στην διοργάνωση θα συµµετέχουν περισσότερες απο 80 χώρες ως επισκέπτες που θα προσκληθούν σε επίπεδο
υπουργών, υφυπουργών, αρµόδιοι φορείς και εταιρείες για να αναζητήσουν τους Έλληνες και Κύπριους συνεργάτες
MATCH MAKING B2B EVENTS
Με τη συµµετοχή σας στον ειδικό σχεδιασµό θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε B2B ΟΝΕ2ΟΝΕ συναντήσεις.
1.000 MICRO-CONFERENCES
Θα έχετε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσετε εταιρικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις και να λάβετε µέρος σε 1.000
micro-conferences δηµιουργώντας νέες επαφές.
Τα ανωτέρω ενδεικτικά σηµεία καταδεικνύουν τη σκοπιµότητα του Συµποσίου και της παράλληλης Έκθεσης και
την αναγκαιότητα της τελευταίας, ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αγοράς, και των
σχετικών Ευρωποαικών θεσµών ενώ στηρίζουν και τη φιλοδοξία του οργανωτή του Συµποσίου για την συνέχιση
της ετήσιας πραγµατοποίησης αµφοτέρων.

3. Παρουσίαση του οργανωτή της Έκθεσης

Οργανωτής του Συµποσίου είναι το Οrganotecnica Group.
Ο Όµιλος Organotecnica, δραστηριοποιείται στον Ελληνικό, Κυπριακό και ευρωπαϊκό χώρο των συµβούλων
επιχειρήσεων από το 1960. Σήµερα ο Όµιλος περιλαµβάνει εξειδικευµένες εταιρίες Συµβούλων στην Ελλάδα,
Κύπρο, Η.Π.Α. και συνεργαζόµενα γραφεία στις κυριότερες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η ιδέα της διοργάνωσης του Συµποσίου και της παράλληλης Έκθεσης προέκυψε από την πολύχρονη επαφή
µας µε την Ελληνική, Κυπριακή και διεθνή επιχειρηµατική αγορά αλλά και χρηµατοδοτήσεων /επενδύσεων, η
οποία µας επέτρεψε να διακρίνουµε την ανάγκη για µια γενική παρουσίαση και ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων, σχετικά µε τις τάσεις και τα προσφερόµενα σήµερα στην Ελλάδα, Κύπρο προϊόντα και
υπηρεσίες. Παράλληλα, οι επαφές και του Οµίλου µε Ευρωπαίους συνεργάτες και η εµπειρία παρεµφερών
διοργανώσεων στο εξωτερικό, ανέδειξαν την ιδέα του Συµποσίου και της παράλληλης Έκθεσης ως το µόνο
έγκυρο και αποτελεσµατικό όχηµα γνωριµίας και γνώσης της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς προς τους
ενδιαφερόµενους στην Ελλάδα, Κύπρο και το εξωτερικό.
Ο Όµιλος Organotecnica είναι σε θέση να εγγυηθεί για την πλήρη οργάνωση και υλοποίηση του Συµποσίου και
της Έκθεσης, αφού περιλαµβάνει τις εξειδικευµένες για το σκοπό αυτόν συνεργαζόµενες εταιρίες. Η µακρά
εµπειρία µας συνιστά την εγγύηση για την ορθή οργάνωση και την απρόσκοπτη υλοποίηση του Συµποσίου και
της Έκθεσης Β2Β.

4. Οργάνωση της Έκθεσης Β2Β
4.1 Χώροι πραγµατοποίησης

Ως χώροι πραγµατοποίησης του συµποσίου της Έκθεσης Β2Β επελέγησαν χώροι συνεδριακών Ξενοδοχείων

Η επιλογή των συγκεκριµένων χώρων υπαγορεύτηκε από τους εξής παράγοντες:
•

τη διασφάλιση του κύρους της έκθεσης και της αίγλης της επιχειρηµατικής αγοράς

•

την απαίτηση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους εκθέτες, συνέδρους,
επισκέπτες

•

την ανάγκη εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας των προσωπικών επαφών των εκθετών µε
τους επισκέπτες, την οποία µόνον ένας κλειστός χώρος συνάντησης µπορεί να
διασφαλίσει το υψηλό κύρος και την οικονοµική επιφάνεια των εκθετών και επισκεπτών

•

την παρουσία στην Έκθεση Υψηλών προσώπων και επισήµων την παρεχόµενη
δυνατότητα πραγµατοποίησης ειδικών οµιλιών και παρουσιάσεων από προσωπικότητες
του χώρου

4.2 Εσωτερική διαρρύθµιση του εκθεσιακού χώρου

Η εσωτερική διαρρύθµιση του εκθεσιακού χώρου θα περιλαµβάνει τα εξής:

(α) Χώρος υποδοχής επισκεπτών και Ταµείο: Ο χώρος αυτός, κατάλληλα, διαρρυθµισµένος, θα βρίσκεται στην
είσοδο της Έκθεσης και θα λειτουργεί ως:
χώρος παροχής πληροφοριών
ταµείο για την είσοδο επισκεπτών µη µελών του Money Lab
χώρος πωλήσεως του πολυτελούς ηλεκτρονικού καταλόγου της Έκθεσης
χώρος ελέγχου των εισερχοµένων χωρίς πρόσκληση
Ο χώρος αυτός θα είναι κατάλληλα πλαισιωµένος από ειδικό προσωπικό ενώ θα τηρούνται µε
θρησκευτική ευλάβεια τα υγειονοµικά πρωτόκολλα όπως θα έχουν οριστεί απο την κυβέρνηση.
(β) Χώρος Έκθεσης: Ο κύριος χώρος της Έκθεσης θα καλύπτει δύο ή τρείς ορόφους των ξενοδοχείων, θα
υπάρχουν διακριτικές ενδείξεις της αρχής και του τέλους της Έκθεσης µε αντίστοιχες σηµάνσεις, που θα
εξασφαλίζουν µονής κατεύθυνσης κυκλοφορία των επισκεπτών, παρέχοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, τη
δυνατότητα επίσκεψης όλων των γραφείων/περιπτέρων. Κάθε περίπτερο θα φέρει ένδειξη της ταυτότητας του
εκθέτη, και όλες οι σηµάνσεις θα σέβονται τον χώρο και το υψηλό επίπεδο της Έκθεσης. Η σχεδιαστική
ατµόσφαιρα θα θυµίζει την λογική των ιατρικών συνεδρίων µε παράλληλη έκθεση για να υπάρχουν τόποι
συνάντησης και ατοµικής συζήτησης/ενηµέρωσης.
Τέλος, επισηµαίνεται η παροχή ενός περιεκτικού πακέτου διευκολύνσεων προς τους εκθέτες (ζητείστε µας
αναλυτικό φάκελο), για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των εργασιών προβολής των προϊόντων
και υπηρεσιών τους, πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά την Έκθεση.

5. Εκθέτες Β2Β
5.1 Ταυτότητα εκθετών
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί για το αντικείµενο και τη σκοπιµότητα της Έκθεσης, προκύπτει ότι, προκειµένου
να καλυφθεί πλήρως το αντικείµενο και να επιτευχθούν οι στόχοι της, απαιτείται η παρουσία εκθετών, το προφίλ
των οποίων παρατίθεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Η Α/Α Προφίλ Εκθετών
• Κρατικές Αρχές, αρµόδιες για την Αγορά Χρήµατος (Υπουργεία-Υφυπουργεία-Γενικές
Γραµµατείες Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εµπορίου, Βιοµηχανίας Έρευνας & Τεχνολογίας,
Τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.)
• Ε.Ε.-(Γραφείο Αθήνας)
• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
• Ελληνικό Χρηµατιστήριο
• Τράπεζες
• Εταιρίες Leasing
• Πιστωτικές κάρτες
• Ασφαλιστικές εταιρίες
• Χρηµατιστές
• Εταιρίες συλογικών επενδύσεων (αµοιβαία κεφάλαια)
• Ο.Ε.Ε. (ΑΕΔΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΑΕΕΑΠ)
• Επιχειρήσεις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
• Σύµβουλοι επενδύσεων
• Εταιρείες κλαδικοί ηγέτες

• Δικαιοπάροχοι (franchisors)
• Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
• Τύπος και ειδικές εκδόσεις
• Φορείς οικονοµικής εκπαίδευσης
• Φορείς συγκέντρωσης και διάθεσης πληροφοριών οικονοµικής φύσεως
• Οίκοι λογισµικού για οικονοµικές εφαρµογές
• Πάσης φύσεως εταιρίες που αναζητούν επενδυτές
• Εµποροι και εκτιµητές έργων τέχνης, αντικών, πολυτίµων λίθων µέταλλων, νοµισµάτων.
Προσέλκυση εκθετών
Με βάση τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, η προσέλκυση εκθετών, µέσω και µόνον της στόχευσης της προβλέπεται να
είναι αθρόα:
(α) Το αντικείµενο και η σκοπιµότητα της Έκθεσης.
(β) Η δυνατότητα παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών τους άµεσα προς επιλεγµένο κοινό ειδικού
ενδιαφέροντος.
(γ) Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τους οργανωτές της Έκθεσης.
(δ) Η ελκυστική διαφηµιστική προβολή της Έκθεσης και των αποτελεσµάτων της διεθνώς.
(ε) Η επικαιρότητα της Έκθεσης ενόψει της ολοκλήρωσης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Αγοράς µε νέα
εργαλεία όπως το ευρωοµόλογο.
(στ) Οι επίσηµοι προσκεκληµένοι/οµιλητές του Συµποσίου, που θα ανεβάσουν το κύρος και την πρακτικότητα της
Έκθεσης.
(ζ) Η ετήσια διοργάνωση της Έκθεσης, που θα παράσχει στην αγορά χρήµατος και ηγετικών επενδύσεων τον χώρο
παρουσίασής της.
(η) Η δυνατότητα προβολής νέων προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια οµαδικών παρουσιάσεων, η οποία
επιτρέπει στους εκθέτες να προσκαλέσουν υποψήφιους πελάτες τους και να τους παρουσιάσουν, σε χώρους υψηλών
προδιαγραφών, τα νέα τους προϊόντα και υπηρεσίες.
(θ) Η δυνατότητα επαφής µε τον ανταγωνισµο

6. Επισκέπτες
6.1 Ταυτότητα επισκεπτών
Οι επισκέπτες διακρίνονται σε δυο οµάδες:
Επισκέπτες άµεσου ενδιαφέροντος, οι οποίοι περιλαµβάνουν:
(α) στελέχη των εκθετών
(β) επιχειρηµατίες (βιοµήχανους, εφοπλιστές, ξενοδόχους, βιοτέχνες, έµπορους)
(γ) ελεύθερους επαγγελµατίες (νοµικούς, οικονοµολόγους, σύµβουλους
επιχειρήσεων, οργανωτές, λογιστές, µεσίτες, κλπ.)
(δ) επενδυτές
(ε) οικονοµικά στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές οικονοµικής εκπαίδευσης.
Επισκέπτες γενικού ενδιαφέροντος, στους οποίους περιλαµβάνεται το ευρύ κοινό, κυρίως το µη ειδικευµένο, που
ενδιαφέρεται όµως να ενηµερωθεί για την αγορά χρήµατος.
Ειδικά για τους επισκέπτες της δεύτερης οµάδας (και εν µέρει για αυτούς της πρώτης οµάδας) θα εφαρµοστούν
µέθοδοι επιλογής µε κατάλληλο έλεγχο στην είσοδο, ώστε να αποκλειστούν άτοµα µη άµεσα ενδιαφερόµενα.
6.2 Προσέλκυση Επισκεπτών
Σχετικά µε την προσέλκυση των επισκεπτών, ισχύουν τα αυτά όπως και για την προσέλκυση των εκθετών, όσον
αφορά στο ενδιαφέρον του αντικειµένου και της σκοπιµότητας της Έκθεσης. Ειδικότερα στοιχεία προσέλκυσης των
επισκεπτών συνιστούν:
(α) Η δυνατότητα που θα τους παράσχει η Έκθεση για ικανοποίηση χρηµατοοικονοµικών αναγκών τους
(χρηµατοδοτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών, κλπ.)
(β) Η δυνατότητα συνολικής και άµεσης έρευνας της αγοράς χρήµατος
(γ) Η δυνατότητα επιµόρφωσής τους, µέσω των διεξαγόµενων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης οµιλιών,
παρουσιάσεων, συζητήσεων, κλπ., από ειδικούς του χώρου.
(δ) Η δυνατότητα που τους παρέχεται για ενηµέρωση σε νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες.

(ε) Η ευκαιρία συµµετοχής τους σε κληρώσεις σηµαντικών δώρων,
(στ) Η ειδική διαφηµιστική καµπάνια για την προσέλκυσή τους.
(ζ) Η ελκυστικότητα του χώρου και των υπηρεσιών, που θα προσφέρει η Έκθεση.
Τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε τη χρήση των συστηµάτων επιλογής και προσδιορισµού των επισκεπτών, που θα
λειτουργήσουν έµµεσα ως µέσα προσέλκυσής τους, θα εξασφαλίσουν την αθρόα συµµετοχή των ενδιαφεροµένων για
την αγορά χρήµατος.

7. Κεντρικοί συντελεστές του M.S. PRO B2B

7.1. Κεντρική Αιγίδα
Τα οικονοµικά, επιχειρηµατικά υπουργεία στις αντίστοιχες χώρες διεξαγωγής (Ελλάδα, Κύπρο)
.
7.2. Συνδιοργάνωση
Οι κλαδικοί συνδιοργανωτές είναι οι πιστοποιηµένοι φορείς βιοµηχανίας, εµπορίου, υπηρεσιών που
συνεργάζονται στις κεντρικές παράλληλες εκδηλώσεις
7.3. Ιδρυτικοί Συµµέτοχοι
Οι συνδιοργανωτές, προσκαλούν τους σηµαντικότερους εκπροσώπους των εταιρειών του Ελληνισµου, παρέχοντας
προς τους ίδιους και τα µέλη τους µια σειρά προνοµιακών παροχών, ώστε, να συµµετάσχουν και να προσδιορίσουν
καθοριστικά το επίπεδο, την εµβέλεια και το περιεχόµενο του M.S. PRO B2B.

7.4. Χορηγοί
Α. Χορηγία Τίτλου 30.000 συν ΦΠΑ. (ανα διοργάνωση)
1.
2.
3.

Διαφήµιση στο χώρο του Forum µε λογότυπο χορηγού ως πρώτο συνθετικό. Εµφάνιση στα
διαφηµιστικά ταµπλό της διοργάνωσης, στους χώρους της έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων του
λογότυπου του χορηγού ως πρώτο συνθετικό του τίτλου του M.S. PRO B2B.
Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του λογοτύπου του
χορηγού στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα της εκδήλωσης.1
Προβολή λογοτύπου χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του λογοτύπου
του χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης.
Το επίσηµο διαφηµιστικό συµψηφιστικό πρόγραµµα 2 περιλαµβάνει :
I. Ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε κλαδικά έντυπα
II. Ηλεκτρονική διαφήµιση
III. Έµµεση προβολή µε άρθρα και δελτία τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε.
IV. Αφίσες και διαφηµιστικά προγράµµατα της διοργάνωσης

4.
5.
6.
7.
8.

Δυνατότητα διανοµής εντύπων στην έκθεση. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων του χορηγού
στους επισκέπτες της έκθεσης.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων στο forum. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων του χορηγού στο
σύνολο των παράλληλων εκδηλώσεων του forum.
Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης της εταιρείας,
των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα παροχής χώρου για περίπτερο. Παραχώρηση εξαιρετικά προνοµιακού χώρου για την
κατασκευή περιπτέρου σε ειδικά εµφανή θέση στον χώρο της έκθεσης.
Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα από τα
panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του πολυσυνεδρίου.

1

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση όπου άλλοι χορηγοί, υποστηρικτές ή εκθέτες εκδώσουν ξεχωριστές, δικές τους
προσκλήσεις στα πλαίσια της παρουσίας τους στο συνέδριο, δεν έχουν υποχρέωση να εµφανίσουν τα λογότυπα των
χορηγών στη δική τους πρόσκληση.
2

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση όπου άλλοι χορηγοί, υποστηρικτές ή εκθέτες προχωρήσουν σε ξεχωριστές, δικές
τους διαφηµίσεις στα πλαίσια της παρουσίας τους στο συνέδριο, δεν έχουν υποχρέωση να εµφανίσουν τα λογότυπα
των χορηγών στο δικό τους διαφηµιστικό πρόγραµµα.

Β. Χορηγία Υποδοχής 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ.
Παροχές προς τον χορηγό υποδοχής της διοργάνωσης :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διαφήµιση στο χώρο του forum µε το λογότυπο του χορηγού. Σηµάνσεις µε το λογότυπο του
χορηγού στο διαθέσιµο χώρο της διοργάνωσης.
Προβολή λογοτύπου χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του λογότυπου του
χορηγού µε την ένδειξη < Ο/Η ………. ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ .... > στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα των
διοργανωτών.
Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του λογότυπου του
χορηγού ως χορηγός υποδοχής στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα και προσκλήσεις που θα διανεµηθούν
από τους διοργανωτές.
Παραχώρηση χώρου για Stand στην είσοδο. Παραχώρηση χώρου για stand του χορηγού στην
είσοδο της διοργάνωσης για διανοµή ενηµερωτικών και διαφηµιστικών εντύπων.
Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης της εταιρείας,
των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα από τα
panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στους
συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο χορηγός υποδοχής κάνει παρουσίαση.

Γ. Κεντρικοί Θεµατικοί Χορηγοί 15.000 ευρώ συν ΦΠΑ.
Υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερους του ενός κεντρικών χορηγών ανά θεµατική ενότητα της εκδήλωσης. Οι
παροχές προς τους κεντρικούς χορηγούς της διοργάνωσης είναι οι εξής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διαφήµιση στο χώρο του forum µε το λογότυπο του χορηγού. Σηµάνσεις µε το λογότυπο του
χορηγού στον διαθέσιµο χώρο της διοργάνωσης.
Λογότυπο χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του λογοτύπου του χορηγού µε
τον τίτλο < ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ > στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα της
διοργάνωσης.
Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του λογοτύπου του
χορηγού ως κεντρικός θεµατικός χορηγός στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα και προσκλήσεις που θα
διανεµηθούν από τους διοργανωτές.
Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης της εταιρείας,
των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων στην έκθεση. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων του χορηγού
στους επισκέπτες της έκθεσης.
Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα από τα
panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στους
συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο κεντρικός χορηγός κάνει παρουσίαση.

Δ. Υποστηρικτές 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ.
Παροχές προς τους υποστηρικτές της διοργάνωσης :
1.
2.
3.
4.

Εµφάνιση επωνυµίας στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση της επωνυµίας του
υποστηρικτή στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης.
Εµφάνιση της επωνυµίας στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση της
επωνυµίας του υποστηρικτή στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα και προσκλήσεις που θα διανεµηθούν από
τους διοργανωτές.
Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα από τα
panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στους
συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο υποστηρικτής κάνει παρουσίαση.

7.5. Εκθέτες
1. Παροχές προς τους εκθέτες
Οι παροχές της διοργάνωσης προς τους εκθέτες είναι οι εξής :
▪
▪
▪

Δυνατότητα παρουσίας στον εκθεσιακό χώρο µε stand κατασκευής ή µη του εκθέτη.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων του εκθέτη στους σύνεδρους και τους επισκέπτες της έκθεσης
από το stand του.
Δυνατότητα διεξαγωγής εταιρικής παρουσίασης του εκθέτη.

2. Κατηγορίες περιπτέρων
Τα περίπτερα διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα το µέγεθος και τη θέση την οποία καλύπτουν.
Α. Απλά µε δοµή πάνελς.
2 χ 2 µε 500 ευρώ, 3 χ 2 µε 600 ευρώ, 4 χ 2 µε 700 ευρώ. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ.
Καλύπτουν 4-8 τ.µ σε εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία της έκθεσης στο Lobby 1.
Β . Προνοµιούχα µε δοµή. 100 ευρώ ανα τ.µ.
Καλύπτουν 4-10 (800-1.500 ευρώ συν ΦΠΑ) τ.µ σε εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία της έκθεσης.

C . Εξαιρετικά προνοµιούχα µε δοµή. 250 ευρώ ανα τ.µ στο Μain Lobby
Καλύπτουν 4-100 τ.µ σε εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία στην είσοδο της έκθεσης.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ, +30 6976 435232, +30 210-8974671
e-mail org_usa@icloud.com, moneyshowfounder@outlook.com. URL: www.moneyshow.org

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΧΟΡΗΓΟΥΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΕΚΘΕΤΕΣ και
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ.
Επωνυµία εταιρίας
Δηµόσιος φορέας
Διεύθυνση
τηλ

fax

e-mail

website

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Όνοµα
Επίθετο
Τίτλος θέσης στην εταιρία
Τηλέφωνο
τηλ

fax

e-mail

Σηµειώστε ό,τι από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τις
δραστηριότητες σας :
Α.
Β.

Eταιρεία
Φορέας

ΣΤ.
Ζ.

Γ.
Δ.
Ε.

Επιστηµονικός φορέας
Εκπαίδευση
Εταιρία συνδεόµενη µε την Ευρωπαική Ενωση

Η.
Θ.
Ι.

Παροχή Πληροφόρησης
Διαµεσολαβητής
ΜΜΕ
Επενδυτική εταιρία
Άλλο, περιγράψτε:

Σηµειώστε την υπηρεσία που ενδιαφέρεστε να αναλάβετε :
Α.

Χορηγία τίτλου

Β.
Γ.
Δ.

Χορηγία υποδοχής
Κεντρικός Θεµατικός Χορηγός
Υποστηρικτής

Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η.

Εθνικός Χορηγός
Θεµατικός Χορηγός
Εκθέτης Προνοµιούχος
Εκθέτης Απλός

Σηµειώστε σε ποιές θεµατικές ενότητες ενδιαφέρεστε να συµµετέχετε ως οµιλητές
:
Α.

Παρουσίαση προιόντων

ΣΤ.

Θέµατα εθνικής ασφαλείας

Β.
Γ.

Παρουσίαση εταιρειών
Στρατηγικές χρήσεις «προϊόντων»

Ζ.
Η.

κυβερνοεπιθέσεις.
Νοµικά θέµατα

Δ.
Ε.

Νέα προϊόντα
Κατανόηση προιόντων και αρθρογραφία

Θ.
Ι.

Κοινοπραξίες
Άλλο, παρακαλούµε περιγράψτε:

+30-210 8974671,

org_usa@icloud.com

