ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

•

Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) &
Τελετή Βράβευσης των Καλύτερων Εργασιών Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ
«Δημήτριος Τσαμπούλας» για τα έτη 2020 & 2021

Το Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως 17:00 στην Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα LOBBY
METROPOLITAN EXPO στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα πραγματοποιηθεί
το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) και η Τελετή
Βράβευσης των καλύτερων εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας »
για τα έτη 2020 & 2021. Το Συνέδριο και η Τελετή Βράβευσης καθώς και η έκθεση θα μεταδοθούν και
μέσω Livestreaming πλατφόρμας. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την συμμετοχή σας, αναφέροντας την
προτίμησή σας για φυσική ή απομακρυσμένη συμμετοχή, το συντομότερο δυνατόν, συμπληρώνοντας και
αποστέλλοντας τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής στην γραμματεία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
Για να δείτε το προσωρινό πρόγραμμα πατήστε εδώ
Για να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής πατήστεεδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την διεύθυνση: https://www.eesym.gr/

•

Αραβο- Ελληνικό Συνέδριο Τροφίμων - 5η & 6η Οκτωβρίου 2021

Στις 5η & 6η Οκτωβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο Τροφίμων (σε
ηλεκτρονική μορφή). Το συγκεκριμένο συνέδριο είναι αφιερωμένο στον τομέα των τροφίμων, σχεδιασμένο
έτσι ώστε να εξερευνήσει πιθανότητες και ευκαιρίες αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας
μεταξύ των ελληνικών και αραβικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους σχεδόν τους σχετικούς τομείς που άπτονται του
ενδιαφέροντος της Ελλάδας και των αραβικών χωρών, με αξιόλογους ομιλητές επιχειρηματίες,
επιστήμονες, ειδήμονες και μηχανικούς του χώρου.
Οι ομιλίες και παρουσιάσεις θα διεξαχθούν στα ελληνικά και αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία), ενώ η
πλατφόρμα θα επιτρέψει τη δικτύωση μεταξύ Ελλήνων και Αράβων συμμετεχόντων στην αγγλική γλώσσα
μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων (chatting) ή βιντεοκλήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο, μπορείτε να ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ .
Σημειώνεται πως η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με την καταβολή του απαραίτητου κόστους συμμετοχής,
όπως αναφέρεται στη φόρμα εγγραφής.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, στις 16:00

•

14th International Conference on Energy and Climate Change- 13-15 Οκτωβρίου

Στις 13-15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 14ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ενέργεια και Κλιματική
Αλλαγή».
Αυτή η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων και πολιτικών για θέματα επενδύσεων σε
πράσινη ενέργεια, φορείς της αγοράς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επικεφαλής έργων και κοινοπραξίες.
Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στο « 8ο Φόρουμ επενδύσεων για την πράσινη ενέργεια », η δεύτερη
ημέρα στις « Επιστημονικές εργασίες » και η 3η στο « Εκδήλωση μεσιτείας ».
Περισσότερα για τις εγγραφές δείτε εδώ
Πληροφορίες εδώ

•

8ο Eλληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη - 14 - 16.10.2021

Το συνέδριο Architects Talk by ARCHISEARCH θα πραγματοποιηθεί πάλι στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021
στις 16 & 17 Οκτωμβρίου. Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου η πρώτη ενότητα με θέμα Explore the unknown, θα
παρουσιαστεί από αρχιτέκτονες κορυφαίων γραφείων της χώρας, οι οποίοι θα συζητήσουν για τις τάσεις
της αρχιτεκτονικής που κυριαρχούν, στην πρωτόγνωρη περίοδο που διανύουμε αλλά και για το
αυξανόμενο ενδιαφέρον στις παραθεριστικές κατοικίες-villas. Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου η δεύτερη
ενότητα αποτελείται από δύο sessions. Session Α: The Greek Marble Session Β:
The Aluminium case Καταξιωμένοι αρχιτέκτονες θα συζητήσουν με κορυφαία στελέχη της αγοράς του
μαρμάρου και του αλουμινίου, για τις εφαρμογές των υλικών αυτών στην αρχιτεκτονική.
•
32o Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ -15 - 16 Οκτωβρίου 2021
Το ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ (Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 υβριδικά, on site στο Grand Resort Lagonissi και
online.
Στη φετινή διοργάνωση θα αναδειχθεί η αξία των χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει ένας «Εγκάρδιος
Ηγέτης», ο οποίος σκέφτεται και δρα με γνώμονα την ενσυναίσθηση και οι τρόποι με τους οποίους ο ίδιος
μπορεί να συνεισφέρει στο ευ ζην των συνεργατών του, μέσω της συνεργασίας, καθώς επίσης και της
ισότιμης και αποδοτικής επικοινωνίας. Στο 32ο Συνέδριο Ηγεσίας θα αναπτυχθούν καλές πρακτικές και
θα ακουστούν χρήσιμες οπτικές που υποστηρίζουν τους ηγέτες:

•
•

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας της εγκάρδιας ηγεσίας;
Τι πιθανά προβλήματα πρέπει να διαχειριστεί η ηγετική ομάδα στην προσπάθειά της να γίνει
συμμετοχική και διαλογική;
• Πώς προάγεται στην επιχείρηση η διαλογικότητα, η εγκαρδιότητα και η διάδραση στην ψηφιακή
εποχή;
• Με τι αποτελέσματα;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη θεματολογία του 32ου Συνεδρίου Ηγεσίας της
ΕΑΣΕ, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το ακόλουθο link
https://www.eventora.com/el/events/egkardia-hgesia-2021

•

Save the Date | 2o Φόρουμ της Ολυμπίας - Αξιοποιώντας τη δυναμική των Πόλεων και
των Περιφερειών

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η Εφημερίδα Πατρίς,ανακοινώνουν την οργάνωση του 2 ου
Φόρουμ της Ολυμπίας με θέμα «Αξιοποιώντας τη δυναμική των Πόλεων και των Περιφερειών». Το
Φόρουμ της Ολυμπίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη & Πέμπτη 20-21 Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο
Μέγαρο στην Αθήνα και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, 2021, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία.
.

•

«Utilizing the Dynamics of the Cities and the Regions»-20-23 Οκτωβρίου

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Patris διοργανώνουν το 2ο Φόρουμ της Ολυμπίας,
το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση και την
πολιτική συνοχή. Θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στη
Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

