
 

 

 

 

Σν Διιελνξωζηθό Δκπνξηθό 
Δπηκειεηήξην ζέηεη ππό ηελ αηγίδα 
ηνπ ην Exports Money Conference 

2013 

 
Η Ethos Media Α.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλωζε Γηπιωκαηηθώλ Τπαιιήιωλ 
Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ (ΔΝΓΥ ΟΔΥ) ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, ζε 

ζπλέρεηα ηεο δηνξγάλσζεο ησλ επηηπρεκέλσλ εμαγσγηθώλ ζπλεδξίσλ Exports Money 

Conference 2011 & 2012 θαη ηνπ Greek Exports Forum 2013 θαη ηεο κεγάιεο αληαπόθξηζεο 
ηνπ θιάδνπ ζε απηά, δηνξγαλώλνπλ ην Exports Money Conference 2013: ηξαηεγηθέο 

ηήξημεο Δπηηπρεκέλωλ Δμαγωγώλ ζε έλα Γπλακηθό Γηεζλέο Πεξηβάιινλ, ηελ 
Παξαζθεπή 15 Ννεκβξίνπ 2013 ζην μελνδνρείν Divani Apollon Palace & Thalasso, ζην 

Καβνύξη, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμωηεξηθώλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο.  

Σν Exports Money Conference 2013 απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε εθδήιωζε θαη 
πεξηιακβάλεη:  

Α. Tν πλέδξην Exports Money Conference 2013 (Παξαζθεπή 15 Ννεκβξίνπ, 09.00 -
17.00) 

Β. Σελ παξάιιειε δξάζε κε One to One Eμαηνκηθεπκέλεο πκβνπιεπηηθέο 
πλαληήζεηο κε Αξκόδηνπο γηα Δπηιεγκέλεο Aγνξέο, Τπαιιήινπο Οηθνλνκηθώλ θαη 

Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμωηεξηθώλ(Παξαζθεπή 15 Ννεκβξίνπ, 10.00-
14.00)  

Γ. Σελ Απνλνκή ηωλ Βξαβείωλ ππνβνήζεζεο εμαγωγώλ Exports Ecosystem Awards 
2013 (Παξαζθεπή 15 Ννεκβξίνπ, 19.30-22.30) 

Γηαβάζηε εδώ ην PROSPECTUS ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο πνπ 

ζαο πξνζθέξνληαη. 

 
Θεκαηνινγία πλεδξίνπ Exports Money Conference 2013:  

 
· Αλάιπζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζηξαηεγηθή ηωλ ειιεληθώλ 

εμαγωγώλ 
· Αλεύξεζε θαη επηινγή ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαηώλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε, 

αζθάιηζε, νξγάλωζε θαη δηεπθόιπλζε ηωλ εμαγωγώλ 

· ύγρξνλεο ηερληθέο γηα επηηπρεκέλεο εμαγωγέο θαη αληηκεηώπηζε εκπνδίωλ 
· Αλάιπζε ζπγθεθξηκέλωλ αγνξώλ θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πξνζέγγηζήο 

ηνπο: πληαγέο «επηηπρίαο», «ζθόπεινη» πξνο απνθπγή 

 
Παξάιιειε Γξάζε κε One to One Eμαηνκηθεπκέλεο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο κε 
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Αξκόδηνπο γηα Δπηιεγκέλεο Aγνξέο, Τπαιιήινπο Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ 

Τπνζέζεωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμωηεξηθώλ:  

 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Σπλέδξην έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζνύλ θαη’ ηδίαλ κε Έιιελεο 

Υπαιιήινπο Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ κε βαζηά 

γλώζε δηεζλώλ αγνξώλ θαη λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά κε εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο 
εηαηξείεο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο.  

 
Οη ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο δηνξγαλώλνληαη από ηελ Ethos Media A.E. ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Υπαιιήινπο Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ηνπ ζπλεδξηαθνύ ρώξνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, ζε 
παξάιιειεο αίζνπζεο. Όινη νη ζύλεδξνη δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο ζπλαληήζεηο, κε 

ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηόο ηνπο από ην Γηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην ηεο Έλσζεο Γηπισκαηηθώλ Υπαιιήισλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ 

(ΔΝΓΥ ΟΔΥ).  

 

 
Τα νλόκαηα ησλ Υπαιιήισλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ πνπ ζα κεηέρνπλ ζηηο 
ζπλαληήζεηο ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ζπλεδξίνπ: www.greekexportsforum.gr κέζα 

ζηηο επόκελεο εκέξεο. Οη ρώξεο γηα ηηο νπνίεο ζα παξέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζα 

ελεκεξώζνπλ είλαη νη εμήο:  

 
 
ΑΡΜΔΝΙΑ / ΑΤΣΡΑΛΙΑ/ ΓΑΛΛΙΑ / ΓΔΡΜΑΝΙΑ / ΗΑΔ / ΗΠΑ / ΙΠΑΝΙΑ / ΚΙΝΑ / 

ΛΙΒΑΝΟ / ΡΟΤΜΑΝΙΑ /ΡΩΙΑ / ΣΟΤΡΚΙΑ 

Βξαβεία Τπνβνήζεζεο Δμαγωγώλ Exports Ecosystem Awards 2013:  

Η ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ Exports Ecosystem Awards 2013 απνηειεί ηελ θνξύθσζε 

ηνπ ζπλεδξίνπ Exports Money Conference θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα, 

Παξαζθεπή 15 Ννεκβξίνπ 2013, ζηνλ ίδην ζπλεδξηαθό ρώξν από ηηο 19:30 έσο ηηο 22:30, 
θαηά ηε δηάξθεηα επίζεκνπ δείπλνπ. Θα απνλεκεζνύλ 12 βξαβεία (3 εηδηθά θαη 9 ζεκαηηθά) κε 

θνξπθαίν ην βξαβείν: “ΑΡΓΩ: ΚΟΡΤΦΑΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΔΞΑΓΩΓΩΝ 
2013” ζηελ θαιύηεξε ειιεληθή εηαηξεία ππνζηήξημεο εμαγσγώλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, θαηόπηλ 

έξεπλαο πνπ ζα δηελεξγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Βξάβεπζεο, ε νπνία απαξηίδεηαη από άηνκα 

αδηακθηζβήηεηνπ θύξνπο, κε εηδίθεπζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο. 

Ο ζηόρνο ησλ βξαβείσλ είλαη ε επηβξάβεπζε νξγαληζκώλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο ειιεληθέο 
εηαηξείεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη λα δηεηζδύζνπλ 

ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ. Οη δηνξγαλσηέο απνζθνπνύλ ζηελ εγθαζίδξπζε ελόο ζεζκνύ 

βξάβεπζεο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, ν νπνίνο ζα βνεζά ηηο ειιεληθέο 
εμαγσγηθέο εηαηξείεο ζηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπο.  

 

 
Οη εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηα Exports Ecosystem Awards 2013 

κπνξνύλ λα θάλνπλ ζρεηηθή εγγξαθή ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ζπλεδξίνπ: 
www.greekexportsawards.gr, ζπκπιεξώλνληαο ηε θόξκα ππνςεθηόηεηαο εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ ζα αλαθνηλσζεί κέζα ζηηο επόκελεο εκέξεο. 
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Γηαβάζηε εδώ γηα ηηο Καηεγνξίεο Βξαβείωλ, ηα Κξηηήξηα θαη ηε Γηαδηθαζία 

Βξάβεπζεο, θαζώο θαη ηηο άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκό ηωλ 
Βξαβείωλ. 

 

ηόρνη ηνπ πνιπ-ζπλεδξίνπ: 

Σην πιαίζην ηεο εθδήισζεο, πνπ πεξηιακβάλεη αλαιύζεηο ζε βάζνο, ζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο θαη 
νκηιίεο θαζώο θαη ζπλαληήζεηο κε Υπαιιήινπο Οηθνλνκηθώλ θαη  Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, εηδηθνύο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ εκπνξηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

θιάδνπ, νη κεηέρνληεο ζα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αθόινπζα θπξίσο ζέκαηα: 

 
· Αλεύξεζε θαη επηινγή ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαηώλ 

· Δλίζρπζε νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθώλ ηξαπεδηθώλ ηνπίσλ 
· Πεξηνξηζκόο ξίζθνπ ζε αλαπηπζζόκελεο αγνξέο 

· Δηεξόθιεηα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα, πνιύ-πνιηηηζκηθό πξσηόθνιιν (multi-cultural 
protocol) θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην δηεζλέο κάξθεηηλγθ 

· Σπκβάζεηο, εηζπξαθηηθέο κέζνδνη θαη επίιπζε δηαθνξώλ ζηα πιαίζηα απαηηεηηθώλ αγνξώλ. 

Σν ζπλέδξην απεπζύλεηαη ζε: 

Τν ζπλέδξην απεπζύλεηαη ζε όινπο όζνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγώλ ή 
ελδηαθέξνληαη λα αλαπηύμνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε:  

 
-Γηεπζύλνληεο Σπκβνύινπο  

-Γεληθνύο Γηεπζπληέο 
-Σηειέρε Πσιήζεσλ  

-Σηειέρε Μάξθεηηλγθ  

-Σηειέρε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο 
-Σηειέρε Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ  

-Οηθνλνκηθνύο Γηεπζπληέο  
-Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα Γηεζλνύο Σπκκόξθσζεο θαη Logistics. 

 

 Δπίζεο ζε όιεο ηηο εηαηξείεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο αθόινπζνπο θιάδνπο: 

· Τξάπεδεο 

· Αζθάιεηεο 

· Αζθάιηζε πηζηώζεσλ 
· Factoring 

· Third party Supply Chain & Logistics Support 
· Μεηαθνξά θαη Γηακεηαθόκηζε Δκπνξεπκάησλ 

· Υπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο θαη HR 

· Υπεξεζίεο Πηζηνπνίεζεο θαη Γηαπίζηεπζεο 
· Σπκβνπιεπηηθή Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο 

· ΙΤ, Τειεπηθνηλσλίεο θαη Υπεξεζίεο Κηλεηήο Τειεθσλίαο 
· Μάξθεηηλγθ θαη Social Media 

· Υπεξεζίεο Γεκνζίσλ Σρέζεσλ θαη Πξνώζεζεο 
· Τππνπνίεζε Σπζθεπαζίαο θαη Πξντόλησλ 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ρνξεγηώλ: 
- Κωλζηαληίλνο Οπδνύλεο, CEO, Τ: 210 998 4864, ouzounis.k@ethosmedia.eu  

- Γέζπνηλα Σξαπινύ, Business Development & Commercial Director, Τ: 210 998 4866, 
travlou.d@ethosmedia.eu 

- Γηνλύζεο Γξνγγίηεο, Business Development & Sales Director, T: 210 998 876, 
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drogitis.d@ethosmedia.eu 
 
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα:  
- Γέζπνηλα Σξαπινύ, Business Development & Commercial Director, Τ: 210 998 4866, 

travlou.d@ethosmedia.eu 
- νθία- Αθξνδίηε Βνπιγαξάθε, Communication & PR Manager, T: 210 998 4901, 

voulgaraki.s@ethosmedia.eu  

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζπλέδξσλ: 

- Κωλζηαληίλνο αιβαξιήο, Conferences Manager, Τ: 210 998 4909, 
salvarlis.k@ethosmedia.eu 
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