
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ MONEY SHOW ΠΕΙΡΑΙΑ 2023 

To 2023 διοργανώνεται από τον Όµιλο Organotecnica, για 31ο συνεχή χρόνο, το επενδυτικό και 
χρηµατοοικονοµικό Πολυσυνέδριο/Έκθεση Money Show για την βιώσιµη ανάπτυξη και την 
προβολή των καινοτόµων επιχειρήσεων. 

H διοργάνωση του Money Show πραγµατοποιήθηκε  ήδη στην Θεσσαλονίκη στις 27 – 29 
Ιανουαρίου 2023 στο Hyatt Regency Thessaloniki. (Δείτε το αναλυτικό πρόγραµµα του 
τριήµερου ανα ηµέρα στα επισυναπτόµενα αρχεία 3,4,5)  

Πολυδιάστατες εκδηλώσεις… 

Με πάνω από 130 εκδηλώσεις σε µια εποχή µεγάλων προκλήσεων το Money Show 2023  αποτέλεσε ένα µεγάλο 
πολυθεµατικό γεγονός, µια αρθρωτή διοργάνωση µε κοµβικό χαρακτήρα στην πολιτική και οικονοµική «σκακιέρα».  

Οι εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο δηµιούργησαν νέα δεδοµένα, τα οποία συνέθεσαν ένα καινούργιο γεωπολιτικό 
πλαίσιο, η πανδηµία επέφερε «κατακλυσµιαίες» αλλαγές στην αγορά εργασίας και η «πράσινη επανάσταση» κατέρριψε 
µύθους και στερεότυπα του παρελθόντος. 

Σε αυτό το «πολυµορφικό» σκηνικό µε την παρουσία του συνόλου σχεδόν των παραγωγικών φορέων της 
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και της επιχειρηµατικής κοινότητας πραγµατοποιήθηκε το MONEY 
SHOW για 31η φορά από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Hyatt Regency της 
Θεσσαλονίκης. 

Το επιχειρηµατικό οικονοµικό Πολυσυνέδριο MONEY SHOW διοργανώθηκε από το Ελληνο-Ιταλικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης και την Organotecnica, σε συνεργασία µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέας Μακεδονίας-Θράκης), της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Δήµου Θεσσαλονίκης. 
Βασική σκοποθεσία!! 

Κεντρικός στόχος του MONEY SHOW ήταν και είναι η δηµιουργία ενός υγιούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσα από την 
ουσιαστική σύµπραξη των κρατικών φορέων, των εδραιωµένων αλλά και των νέων αναπτυσσοµένων επιχειρήσεων ώστε να 
προαχθεί και να επιταχυνθεί ο παράγοντας καινοτοµία επιτρέποντας την ανάδειξη νέων κλάδων και αγορών. 

Ανακαλύψτε τις ευκαιρίες… 



Σε περισσότερες από 130 εκδηλώσεις οι κύριοι τοµείς που προβλήθηκαν στο BALKANS MONEY SHOW ήταν: 
Τεχνολογίες, Γεωργία και Αγροδιατροφική, Ενέργεια και Περιβάλλον, Υποδοµές, Τουρισµός & Πολιτισµός και 
Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην µελλοντική εξέλιξη της 
Θεσσαλονίκης ως Μητροπολιτική Περιοχή. 

Συµµετοχή στις εκδηλώσεις 

Μεγάλη ήταν η συµµετοχή στο BALKANS MONEY  SHOW µε την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων και µε εκθεσιακή 
παρουσία από σηµαντικούς φορείς & οργανισµούς όπως: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήµος Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Εσωτερικών (Τοµέας Μακεδονίας-Θράκης), 
ΑΑΔΕ, Διµερή Επιµελητήρια, Σύνδεσµος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Προξενικό Σώµα, 
Επιµελητήριο Χαλκιδικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Διεθνές Πανεπιστήµιο της 
Ελλάδος, ACT, EKETA, ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας, Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Γραµµατεία Περιβάλλοντος 
& Κλιµατικής Αλλαγής της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, Eθνική 
Δηµιουργία, Κοινωνία Αξιών, Ινστιτούτο Πολιτικής και Κοινωνικής Σκέψης"Αλέξανδρος Παπαναστασίου", Πάρις 
Τσογκαρλίδης, Δήµος Θέρµης, Δήµος Πρεβέζης, Αντιπεριφέρεια Πιερίας, ΕΛΓΟ Δήµητρα, Ινστιτούτο κατά της Απάτης, 
Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Ιωάννης Νασιούλας, καθώς και από µεγάλες εταιρείες όπως: Εθνική Ασφαλιστική (χορηγός 
τίτλου), Skywalker, Εταιρεία Διανοµής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΑΕ), ZeniΘ, Hellenic Train, 
MOVYON, ΑΝΑΚΕΜ, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, East West Hellas, VIMAR, ΧΑΝΘΑΚΗΣ ATE, 
Link ΕΚΑΤΟΣ, Alpha Plan, Σαµαράς & Συνεργάτες, Μαργαρόπουλος & Συνεργάτες, Manager’s Office, Precious 
Minds, Doctor Jobs, Respond on Demand, Stay Strong, UP Yachting, Αφροδίτη Νέστορα, Wealth Avenue, Proteas, 
Solidus AXEΠEY, Forum Training, Kλεισθένης, Δικηγορική εταιρεία Σκαλίδης, ΚΟΙΝΕΠ Σπείρα Γής, ΣΕΔ, 
Koubaras, Revival, Cactus, Eλληνο-Ινδικό Επιµελητήριο, Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιµητικής, Ακης Αγγελάκης, Αγγελική 
Αρβανιτοπούλου, Εδιάρογλου Διαφηµιστική, Ergo Medical Advisory, Ε.Β.Ε.Χ.Α., Αλεξάνδρα Μηλιοπούλου, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Προµηθειών, Ειρήνη Κόντρα Leadership/Career Coach, (ΜΒΑ) Founder of the Ritz Salon, Προξενείο EL 
SALVADOR, Γε"νέον", EXP Real Brokers, I Μarketing, BRANDME, ΕΠΠΑ, Βασίλης Παζόπουλος, Αγρονέα, 
Franklin Method, HATE2HATEEU, Ανιχνεύσεις, Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο, PALSO B.E, GLOBAL ENERGY 
SOLUTIONS,... 

Επόµενος σταθµός µας είναι το να πραγµατοποιηθεί στον Πειραιά στις 31 Μαρτίου µε 2 Απριλίου στο Ε.Β.Ε.Π. και στις 7-9 
Απριλίου στο Athens Marriott (Λεωφόρος Συγγρού 385) και το Ιδρυµα Ευγενίδου (Λεωφόρος Συγγρού 387) 

Τη οργάνωση αυτή, ανέλαβε, όπως και τα προηγούµενα χρόνια το ΟRGANOTECNICA GROUP. 

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ TO SHOW ΠΕΙΡΑΙΑ 2023 
Πυρήνας της εκδήλωσης θα είναι τα 50 περίπου δίωρα συνέδρια, τα οποία θα πραγµατοποιηθούν 
στους ειδικά διαµορφωµένους συνεδριακούς χώρους. 
     
Οι οµιλητές θα προέρχονται, όπως και οι σύνεδροι, από τον χώρο της τοπικής. και Ελληνικής 
οικονοµίας από Βιοµηχανικές, Εµπορικές και εταιρείες Υπηρεσιών αλλά και της ευρύτερης 
διεθνούς αγοράς καθώς και της επενδυτικής αγοράς ή του τρίτου τοµέα. 

Σε ειδικά σηµεία των συνεδριακών χώρων (ανάλογα µε την χορηγία) , θα έχουν διαµορφωθεί τα 
γραφεία των χορηγών και των ήδη υφισταµένων επενδυτών, όπου θα πραγµατοποιούνται επαφές 
Β2Β και συζητήσεις συνεργασιών.  

Τα παραπάνω διαφοροποιούν το Money Show από τις απλές παρουσιάσεις, καθιστώντας το 
δηµιουργικό, πρακτικά χρήσιµο και αποδοτικό. 

   



ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TOY MONEY SHOW 
To Money Show δεν είναι ούτε µόνο Β2Β contacts, ούτε ένα συµβατικό Συνέδριο. Είναι ένας 
πρακτικός συνδυασµός των δύο, προσανατολισµένος επικοινωνιακά στην πρακτική ανάλυση 
των επενδυτικών, επιχειρηµατικών θεµάτων και στη διαµόρφωση επιχειρηµατικών επαφών. 

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

Η συµµετοχή στα 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. 

Το πολυσυνέδριο δίνει την δυνατότητα: 

στη δυναµική επιχειρηµατική αγορά να προβεί σε σφαιρική παρουσίαση όλων των 
δραστηριοτήτων της. 
παρουσίασης των νέων προϊόντων - υπηρεσιών από τους σηµαντικότερους επενδυτές ή 
επενδυτικούς φορείς. 
στους ενδιαφερόµενους εκθέτες να γνωρίσουν από κοντά επαγγελµατίες, ειδικευµένους σε 
καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες 
στους συνέδρους να προσεγγίσουν άµεσα κάποιους πολύ συγκεκριµένους από τους οµιλητές 
του συνεδρίου, που τους ενδιαφέρουν, για συζήτηση συγκεκριµένων συνεργασιών. 
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 ενηµέρωση τους, στο θέµα εκείνο που τους ενδιαφέρει άµεσα. 

Από την πλευρά των χορηγών τους παρέχεται η δυνατότητα να "εκµεταλλευθούν", µέσω της 
χορηγίας τους, 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. 

Χώροι πραγµατοποίησης 
Τα συνέδρια του Eurasian Attica Money Show θα πραγµατοποιηθούν στο Ε.Β.Ε.Π. 

Η χωρητικότητα των αιθουσών είναι 50-70, 150-200 ατόµων σε theater style. 
Η επιλογή των συγκεκριµένων χώρων, µ' αυτή τη µορφή θεωρήθηκε ως η πλέον επιβεβληµένη 
µε βάση τις ανάγκες του Money Show Πειραιά. 



Ταυτόχρονα µε το Κεντρικό Επενδυτικό Συνέδριο, θα υπάρξει µια σειρά 50 περίπου 
παράλληλων εκδηλώσεων για τις οποίες θα χρησιµοποιηθούν ανάλογοι χώροι µε βάση τις 
ανάγκες των πελατών. 

Ο Όµιλος Organotecnica διαθέτει ειδική οµάδα έργου για τη διεξοδική συζήτηση των 
επικοινωνιακών αναγκών κάθε πελάτη, µε στόχο την τελική διατύπωση συνολικής πρότασης - 
µελέτης που να ανταποκρίνεται στις εξειδικευµένες ανάγκες του. 

Ταυτότητα συνέδρων, οµιλητών. σύνεδροι - οµιλητές συνεδρίου  

Οι σύνεδροι, οµιλητές διακρίνονται σε τρεις οµάδες: 

α) Σύνεδροι επί τιµή. 
β) Σύνεδροι άµεσου ενδιαφέροντος, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: 
• Ξένοι και Έλληνες επενδυτές, 
• Εµπορικοί ακόλουθοι πρεσβειών, 
• Στελέχη εκθετών 

Όσον αφορά την προσέλκυση των συνέδρων, η προσέγγιση µας εστιάζεται στην επίµαχη 
διαπίστωση ότι η επιτυχία ενός συνεδρίου κρίνεται, µεταξύ άλλων αλλά κατά κύριο λόγο, από 
την επιλογή των συνέδρων. 
  
 To Money Show Πειραιά απέκτησε επιχειρηµατική υπόσταση, αφού ελήφθησαν υπόψη οι εξής 
παράµετροι: 

Το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού και των φορέων της τοπικής αγοράς του Πειραιά στην 
Ελλάδα είτε για χρηµατοδοτήσεις, είτε για επενδύσεις, είναι αυξανόµενο και προβλέπεται να 
κορυφωθεί µετά το 2023. 

Η ενηµέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει σήµερα η τοπική και διεθνής αγορά 
είναι γνωστή σε όλη της την έκταση µόνο στους ειδικούς, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις 
και στο επενδυτικό κοινό είναι γνωστά µόνο επί µέρους προϊόντα και υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα 
πολλά από αυτά να µένουν ανεκµετάλλευτα. 

Η ενηµέρωση των επιχειρήσεων και του κοινού ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
µπορεί πραγµατικά να προσφέρει η τοπική και διεθνής αγορά γίνεται είτε αποσπασµατικά µέσω 
των ΜΜΕ και εξειδικευµένων σεµιναρίων, είτε µε διαφηµιστική λογική, πριν καν τεθούν οι 
πραγµατικές επενδυτικές βάσεις, που θα παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης των 
διαφηµιζόµενων υπηρεσιών. 



Με βάση τον σχεδιασµό του Money Show, η καινοτοµία των Β2Β Contacts και του 
συνεδριακού µέρους είναι εµφανής, διότι παρέχει: 

α) B2B Contacts 

Την δυνατότητα στη δυναµική τοπική και διεθνή επενδυτική αγορά να προβεί σε σφαιρική 
παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων της. 

Την δυνατότητα παρουσίασης των νέων προϊόντων - υπηρεσιών από τους σηµαντικότερους 
επενδυτές ή επιχειρηµατικούς φορείς. 

Την δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να γνωρίσουν από κοντά επαγγελµατίες, ειδικευµένους 
σε προϊόντα και υπηρεσίες. 

Την δυνατότητα στην αγορά χρήµατος να διαφηµίσει την παρουσία και τη δυναµικότητα της, 
µέσω µιας αποκλειστικά δικής της τοπικής εκδήλωσης, που προβάλλει τον καθοριστικό ρόλο 
της. 

Την δυνατότητα στους χορηγούς να συναντήσουν µε προκαθορισµένο ραντεβού όποιον εκ των 
συνέδρων ή οµιλητών των συνεδρίων τους ενδιαφέρουν. 

β) Συνεδριακό µέρος 

 Την δυνατότητα στους συνέδρους να προσεγγίσουν άµεσα κάποιους πολύ συγκεκριµένους από 
τους οµιλητές του συνεδρίου, που τους ενδιαφέρουν, για συζήτηση συγκεκριµένων 
συνεργασιών. 

Την 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 ενηµέρωση τους, στο θέµα εκείνο που τους ενδιαφέρει άµεσα. 

Από την πλευρά των χορηγών τους παρέχεται η δυνατότητα να "εκµεταλλευθούν", µέσω της 
χορηγίας τους, 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. 
=================================== 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 50 



ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 5.000 
=================================== 
Υπεύθυνοι διοργάνωσης του Money Show 
Διοίκηση έργου 
Ηλίας Φαραγγιτάκης, Πρόεδρος Οµίλου Organotecnica  
Μαγκριώτη Άννα, Αντιπρόεδρος Οµίλου Organotecnica 

Οργάνωση του Money Show ως σήµερα. 

  To Money Show έχει ήδη πίσω του 30 χρόνια σχεδιαστικής και οργανωτικής εργασίας, από ένα 
επιτελείο αποκλειστικά ή µερικά απασχολουµένων µε το έργο αυτό συνεργατών. 

To Money Show 2023 απασχολεί, από τον Ιανουάριο του 2022, ένα επιτελείο 4 αποκλειστικά 
απασχολουµένων µε το έργο συνεργατών. 

Πέραν του σχεδιαστικού έργου, αναφέρουµε τα σηµαντικότερα οργανωτικά έργα: 

α) Δηµιουργία της Οµάδας Έργου, .  

β) Διαφηµιστικό πρόγραµµα, τηλεοπτικές εµφανίσεις και έµµεσα δηµοσιεύµατα, µε στόχο την 
προβολή του Οµίλου Organotecnicaκαι και του Money Show, 

γ) Ερευνά αγοράς και διενέργεια εκατό και πλέον συναντήσεων µε τους σηµαντικότερους 
επιχειρηµατικούς φορείς στην Έλλάδα από τον Ιανουάριο του 2022, σε χίλιους ειδικά 
ενδιαφερόµενους επιχειρηµατικούς φορείς. 

δ) Οργάνωση ταξιδιών, µε αποκλειστικό σκοπό επιχειρηµατικές επαφές, για τη µετέπειτα 
στήριξη του Money Show. 
     
Οργάνωση του Money Show από σήµερα µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
  
α)Τελική πρόσκληση οµιλητών, 

β) Υπογραφή συµβολαίων µε χορηγούς, 

γ) Κοινοποίηση τελικού ενηµερωτικού υλικού προς συνέδρους και εκθέτες. 
  
δ) Υλοποίηση του συµψηφιστικού διαφηµιστικού προγράµµατος.. 
  
ε)Τελική ρύθµιση διαδικαστικών λεπτοµερειών µεταφοράς συνέδρων - επισκεπτών Money 
Show,  

στ)Τελική ρύθµιση λεπτοµερειών συνεδρίων, 



  
ζ) Προσκλήσεις επισήµων προσκεκληµένων και εκπροσώπων των Μ Μ Ε. 
     
B2B Contacts 
  
Οι κατηγορίες των συµµετεχόντων έχουν ως εξής:  

α) Χορηγοί. 
  
β) Τοπικές Εταιρείες (Βιοµηχανικές, Εµπορικές, Υπηρεσιών) µε σηµαντική επιχειρηµατική και 
επενδυτική δραστηριότητα στην αγορά, οι οποίες και αντιπροσωπεύονται µε εκπρόσωπο τους 
στα συνέδρια µας.  

γ) Τράπεζες.  

δ) Εταιρείες που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, 

ε) Επιµελητήρια και Ενώσεις Επιχειρηµατιών,  

στ) Κρατικοί και κοινωνικοί φορείς, 
  
ζ) Μικτές επιχειρήσεις. 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ /ΣΥΝΕΔΡΟΙ. 

Οι επισκέπτες διακρίνονται στις εξής οµάδες:  

α)Έλληνες και-ξένοι επενδυτές 

β) Τοπικά, Έλληνικά και Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,  

γ) Στελέχη των χορηγών 

δ) Υποψήφιοι επενδυτές 

ε) Επιχειρηµατίες. 

στ) Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης. 

Ταυτότητα συνέδρων, οµιλητών. 
Οι σύνεδροι, οµιλητές διακρίνονται σε τρεις οµάδες: 



α) Σύνεδροι επί τιµή. 

β) Σύνεδροι άµεσου ενδιαφέροντος, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: 

• Ξένοι επενδυτές, 
• Εµπορικοί ακόλουθοι πρεσβειών, 
• Στελέχη εκθετών 
• Εκπρόσωποι κυβέρνησης 

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

Επικοινωνία 
Για πληροφορίες σχετικά µε τις εκδηλώσεις Money Show Πειραιά, µπορείτε 
να επικοινωνήσετε µαζί µας:   τηλ: 210 89 74 671 - κινητό: 6976 435 232                      
e-mail: organotecnica@icloud.com org.ms@outlook.com

mailto:organotecnica@icloud.com

