
 
H PALLADIAN CONFERENCES, διοργανώτρια εταιρεία επιχειρθματικών ςυνεδρίων 

και εκκζςεων, διοργανώνει το FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE 2014. Το ςυνζδριο, 

κα διοργανωκεί τθν Σρίτθ  01 Ιουλίου 2014, ςτο υνεδριακό Κζντρο HELEXPO 

PALACE. Τθν επιμζλεια του ςυνεδρίου και τον ςυντονιςμό των κεματικών πάνελ 

ςυηθτιςεων κα ζχει ο δθμοςιογράφοσ Nεκτάριοσ Νώτθσ, ο οποίοσ μζςα από μια 

πρωτοποριακι παρουςίαςθ, κα αναδείξει κζματα που αφοροφν τα επίκαιρα 

κζματα που απαςχολοφν το παρόν αλλά και το μζλλον του κλάδου των τροφίμων & 

ποτών, ςε ζνα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία. 

Το FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE κα εςτιάςει ςτισ ευκαιρίεσ και τισ προκλιςεισ 
που δθμιουργοφνται ςτον κλάδο, τουσ παρόχουσ τεχνολογίασ και υπθρεςιών κακώσ 
επίςθσ και τθν δορυφορικι βιομθχανία. 
 
Η βιομθχανία τροφίμων και ποτών, ζνασ δυναμικόσ και ιδιαίτερα εξωςτρεφισ 
κλάδοσ, είναι ςτακερά προςθλωμζνοσ τα τελευταία χρόνια ςτισ εξελίξεισ που 
αφοροφν διατροφικζσ ςυνικειεσ, τουσ διατροφικοφσ κινδφνουσ και τα 
καταναλωτικά πρότυπα, ζχοντασ ωσ ςτρατθγικό ςτόχο τθν προςφορά προϊόντων 
που ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ για υγιεινι διατροφι και 
αςφάλεια.  
 
Η Θεματολογία 

 Τάςεισ και προκλιςεισ του κλάδου τροφίμων και ποτών 

 Διεκνζσ εμπόριο: προτεραιότθτεσ για τθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ 

 Marketing: πωσ να αντιμετωπίςετε τθν νζα πραγματικότθτα του καταναλωτι 

 Καινοτομία και τεχνολογία το κλειδί για επιτυχθμζνεσ επιχειριςεισ 

Σε ποιους απευθφνεται 
 
Το ςυνζδριο απευκφνεται ςε: 

 Εκπροςώπουσ τθσ κυβζρνθςθσ 

 Εκπροςώπουσ των κεςμικών φορζων 

 Στελζχθ εταιρειών που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά και το 
εξωτερικό ςε όλο το φάςμα παραγωγισ και διάκεςθσ του κλάδου τροφίμων 
και ποτών 

 Ακαδθμαϊκοφσ, επιςτιμονεσ, εμπειρογνώμονεσ 

 Επαγγελματίεσ πλθροφορικισ 

 Στελζχθ τραπεηών και factoring αρμόδια για τισ εξαγωγζσ 

 Στελζχθ του αςφαλιςτικοφ κλάδου 

 Στελζχθ μεταφορικών εταιρειών και εταιρειών logistics 

 Στελζχθ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 



 Στελζχθ εταιρειών πώλθςθσ επαγγελματικών οχθμάτων 

 Στελζχθ τραπεηών πλθροφοριών 

 Στελζχθ εκκζςεων εξωτερικοφ 

 Στελζχθ αεροπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών γραφείων 

 Συμβουλευτικζσ εταιρείεσ 

 Δικθγορικά γραφεία 

 Εταιρείεσ τυποποίθςθσ–πιςτοποίθςθσ –ποιοτικοφ ελζγχου – 

ιχνθλαςιμότθτασ (διαδικαςίεσ, προμικειεσ, barcode, RFID) 

Θεματικά πάνελ ςυηιτθςθσ: 

Πάνελ I:  ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ 

Πάνελ II: ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΟΔΟ Ε ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ 

Πάνελ III: MARKETING: ΠΩ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΣΕ ΣΗΝ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

Πάνελ IV: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

  

Πατιςτε εδώ για να επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου 
  
  
 

http://palladianconferences.gr/food/

