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Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, η Εφημερίδα «Κεφάλαιο», η πύλη Capital.gr και η εταιρεία οργάνωσης 
εκδηλώσεων Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε. με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την οργάνωση του 
πολυσυνεδρίου Capital + Vision «Εξωστρέφεια και  Ελληνική Οικονομία: Η ώρα της ανασυγκρότησης», 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Athens Ledra Hotel , στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2015.  
 
Στόχος του Capital + Vision είναι το πάντρεμα της επιχειρηματικότητας με το όραμα της κοινωνικής 
υπευθυνότητας.  Συνδυασμός που επιτυγχάνεται μέσω της πλαισίωσης του βασικού κορμού του συνεδρίου, 
που θα αποτελείται από συνεδριακές εκδηλώσεις καθώς και επιχειρηματικό δείπνο με διακεκριμένους 
ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες 
διοργανώνονται από δεκάδες δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), 
καινοτόμες επιχειρήσεις και από εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.  
 
Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του Capital + Vision θα καλύψει καίρια θέματα που απασχολούν 
τη σύγχρονη  κοινωνία, την εξαγωγική δραστηριότητα και τα capital controls, τις υποδομές, την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή κ.α. 
 
Το Capital + Vision είναι μια μεγάλη συνάντηση του επιχειρηματικού κόσμου με στόχο την αναζήτηση των 
συνεργιών και των συμπράξεων εκείνων που θα οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος στην κεντρική εκδήλωση του Capital & Vision θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη της 
ελληνικής και γερμανικής κυβέρνησης, και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. 
Στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου 2014 παραβρέθηκαν πάνω από 20 ομιλητές υψηλού κύρους ενώ 
στο επίσημο γεύμα οι 200 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την εισαγωγική ομιλία του τ. Υπουργού 
Οικονομικών, Κου Γκίκα Χαρδούβελης.  
 
Κύριος επικοινωνιακός στόχος είναι να ζυμωθούν οι επισκέπτες των διαφόρων φορέων,  με αποτέλεσμα το 
κοινό του κάθε φορέα που συμμετέχει να γνωρίσει από κοντά και τους άλλους συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση, δηλαδή εσάς!  
 
Πιστεύουμε ότι το Capital + Vision αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προβολή του οργανισμού 
σας με την οργάνωση ενός ξεχωριστού, δικού σας ΔΩΡΕΑΝ συνεδρίου για δικούς σας καλεσμένους. 
 
Εσωκλείεται αναλυτική πρόταση και η κα. Σαρίνα Τίλε  (Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, τηλ.: 210 6419019, 
education1@ahk.com.gr) παραμένει στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες.  
 
 
Με εκτίμηση, 
   
  
Μιχάλης Μαΐλλης                               Συμεών Γ. Τσομώκος               Θεοχάρης Φιλιππόπουλος      

                                     
 
 
 

 
 

 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Δορυλαίου 10-12, 11521 Αθήνα, Τηλ 2106419036, Fax 2106445175, capitalvision@mail.ahk-germany.de 
www.capitalvision.gr 

mailto:education1@ahk.com.gr
mailto:capitalvision@mail.ahk-germany.de
http://www.capitalvision.gr/


1 | P a g e  

 

Οργάνωση  2ωρης παράλληλης Ενότητας 

 
 

Το Capital + Vision παρέχει για το συνέδριό σας: 

-  Αίθουσα συνεδρίου και εξοπλισμό (καρέκλες, αναλόγιο, προεδρείο) 

 

Η εταιρία σας αναλαμβάνει με δική της επιλογή και ευθύνη οργάνωσης: 

-  Πρόγραμμα Συνεδρίου και καλεσμένους Ομιλητές 

-  Συμμετέχοντες / Προσκεκλημένους  

-  Catering (σε συνεννόηση με το Ξενοδοχείο)  

-  Μεταφραστές (εφόσον είναι απαραίτητοι) 

-  Ανάρτηση banner δική σας υποχρέωσης εντός της αίθουσας συνεδρίου (διαστάσεων 2μ. ύψος x 1μ. πλάτος) 

-  Οπτικοακουστικό εξοπλισμό (μικροφωνική-μεγαφωνική εγκατάσταση, μικρόφωνα, οθόνη, projector) 

Επιπλέον Πλεονεκτήματα 

 Αναφορά της συμμετοχής της εταιρίας σας στο πρόγραμμα των Συνεδριακών εκδηλώσεων στα Newsletters, που θα αποστέλλονται περιοδικά μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε    

     15.000 στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων 

 Αναφορά της συμμετοχής της εταιρίας στα ανακοινωθέντα τύπου 

 Αναφορά της συμμετοχής της εταιρίας σας στο Συνεδριακό Πρόγραμμα, που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης  (www.capitalvision.gr) 

 

 

 

Η μη κυβερνητική οργάνωσή σας έχει το δικαίωμα να οργανώσει δωρεάν 2ωρο 

συνέδριο, στο πλαίσιο των συνεδριακών εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 2ήμερης εκδήλωσης Capital + Vision. 

http://www.capitalvision.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

 

 

 

 

 

  Nαι, επιθυμώ την οργάνωση 2ώρης παράλληλης συνεδριακής ενότητας 

 
 

Όνομα Eταιρίας:  

 

Όνομα/Tίτλος Yπευθύνου Εταιρίας: 

 

Υπεύθυνος Λογιστηρίου:  

 

Τηλέφωνο & Email Υπεύθυνου Λογιστηρίου:  

 

 

 

Yπογραφή Υπεύθυνου & Σφραγίδα Εταιρίας:      Ημερομηνία: 

 
 

Παρακαλείσθε, όπως επιστρέψετε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015! 
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