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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η  Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην αναζήτηση 
ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου,  που θα απο-
τελέσει  το έρεισμα για την ανάκαμψη και βελτί-
ωση της θέσης της στο παγκόσμιο επιχειρηματι-
κό περιβάλλον.

Η ανάγκη βελτίωσης της επιχειρηματικότητας 
προϋποθέτει την συνύφανση του τοπικού με το 
παγκόσμιο στα θεμελιώδη επίπεδα : στο οικο-
νομικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό. Βασικοί φο-
ρείς αυτής της σύμπλευσης αποτελούν οι επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών, γιατί συμ-
βάλλουν  ουσιαστικά στην κοινωνική ευημερία.

Οι ΔΕΚΟ (Utilities) σε τομείς όπως η Ενέρ-
γεια, Νερό (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.) και 
οι Υποδομές (ΟΛΠ, ΕΡΓΟΣΕ, κλπ.), λόγω  με-
γέθους, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, εάν εφαρ-
μόσουν στο Ελληνικό παραγωγικό σύστημα  τη 
«Στρατηγική Ενσωμάτωσης των Διεθνών 
Επιχειρηματικών Προτύπων», θα αποτελέ-
σουν αναμφιβόλως τους κύριους φορείς ανάπτυ-
ξης για το σύνολο των Ελληνικών Παραγωγικών 
Επιχειρήσεων.
Επιπλέον, η Επίγνωση του πολιτισμικού μας υπό-
βαθρου και η Εξοικείωση με διαφορετικές κουλ-
τούρες, μέσα από συγκρίσιμους και μετρήσι-
μους δείκτες (Comparative And Measurable 
Indices), θα αποτελέσουν τους πυλώνες υλοποί-
ησης του νέου επιχειρηματικού προτύπου.
 
Η πρωτοβουλία “INCENTIVE FOR LOCAL 
AND  GLOBAL GROWTH” που παρουσι-
άζεται στο συνέδριο θα συμβάλλει στην ουσιαστι-
κή συνύπαρξη του τοπικού με το παγκόσμιο.



ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Φιλοσοφία της Executive Options είναι η 

υιοθέτηση και η λειτουργική προσαρμο-

γή διεθνών προτύπων (Glocal Adaptation 

Model) στο τοπικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των αγο-

ρών και της διεθνοποίησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, των ραγδαίων αλλαγών και 

εξελίξεων, όλες οι επιχειρήσεις - πρέπει να 

«δρουν» στο παγκόσμιο επιχειρηματικό πε-

ριβάλλον, επιλέγοντας το «βέλτιστο» μοντέ-

λο διεθνοποίησης. 

Οποιαδήποτε τοπική πρωτοβουλία οφείλει 

να έχει προσανατολισμό εξωστρέφειας σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι αρχές αυτές εμπεριέχονται στο νόημα του 

“Incentive for Glocal Growth”. 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

“The Intercultural 
Management Model”

Intercultural
Management

Model

Δημόσιος Tομέας
(...Culture?)

Πολυεθνικές
Επιχειρήσεις
(...Culture?)

Ελληνικές 
Επιχειρήσεις
(...Culture?)

Mικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις
(...Culture?)

ΔΕΚΟ
(...Culture?)

Kοινωνικοί 
Εταίροι

(...Culture?)

Το συνέδριο στοχεύει στην προβολή των στρατηγικών επενδυτικών 

συνεργασιών ΔΕΚΟ με Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, ως δημιουργικό 

στοιχείο μιας Πολυπολιτισμικής Παραγωγικής Συνύπαρξης (Global 

Mindset).
 

Η Ελληνική οικονομία έχει την ευκαιρία να:

•  αναδείξει τη συνύπαρξη των πολυπολιτισμικών παραγωγικών συντε-

λεστών (ξένο κεφάλαιο, πλουτοπαραγωγικοί πόροι, εργατικό δυνα-

μικό) σε ένα νέο επενδυτικό τοπίο (Multicultural  Environment)

•  εφαρμόσει το σύστημα «Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Συνε-

χόμενη Δικτύωση» με όλους τους παράγοντες της αγοράς, της 

Διοίκησης, των Ερευνητικών Κέντρων και των Κοινωνικών Φορέων

•  αξιοποιήσει  ξένα κεφάλαια, όπου μέσω των απαραίτητων προσαρ-

μογών οι ευκαιρίες μετατρέπονται σε Επενδυτικές Προοπτικές για 

το Εθνικό και Παραγωγικό συμφέρον της χώρας

Το συνέδριο, με θέμα “INCENTIVE FOR LOCAL AND 

GLOBAL GROWTH” απευθύνεται σε:

• Διευθυντικά Στελέχη Ελληνικών Και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

• ΔΕΚΟ 

• Πρεσβείες,  Διπλωματικοί Ακόλουθοι κοκ 

• Επιμελητήρια

• Κοινωνικούς Εταίρους ( ΓΕΣΕΒΕ, ΓΕΣΕΕ, ΣΕΠΕ, ΣΕΤΕ κοκ) 

• Ερευνητικά Κέντρα ( ΕΚΚΕ, ΕΚΔΑ, Πανεπιστημιακά Κέντρα ) 

• Επενδυτές
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Θεματικές Ενότητες 
Συνεδρίου

4 Intercultural 
Communication

3 Υποδομές

2  Νερό

1 Ενέργεια

Χορηγοί και Υποστηρικτές του Συνεδρίου

Εταιρική 
Κοινωνική
Ευθύνη

Μέρος των εσόδων 
θα δοθεί 
σε φορείς που ασκούν 
κοινωνικό και 
φιλανθρωπικό έργο

Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγών & Υποστηρικτών

Οφέλη Χορηγών

1. Προβολή Λογοτύπου
• Στις έντυπες και ηλεκτρονικές ανακοινώσεις  του συνεδρίου

•  Στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον Καθημερινό και Περιο-
δικό Τύπο

• Στους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου

•  Στα ειδικά Banners της εκδήλωσης στο Internet, μέσω του site της 
Εxecutive Options

• Σε όλο το έντυπο υλικό προς διανομή στους συνέδρους 

2. Αναφορά του χορηγού σε όλα τα Δελτία Τύπου 

3. Διανομή εντύπων και άλλου υλικού αναφορικά με τα προϊόντα 
και τις δραστηριότητες της εταιρείας του, κατά τη διάρκεια του συ-
νεδρίου

4. Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχών στην εκδήλωση για στελέχη 
και συνεργάτες της εταιρείας του, ανάλογα με το ύψος  της χορηγίας 

   Εκπρόσωπος του χορηγού θα έχει τη δυνατότητα να ομιλήσει 
   στο συνέδριο ή να συντονίσει μια από τις συνεδρίες του

Οφέλη Υποστηρικτών
Παροχή προβολής μέσα από τη δημοσιότητα και τη διανομή 
έντυπου διαφημιστικού υλικού της εταιρείας του

PROCEEDINGS 
(Ειδική Έκδοση Αποτελεσμάτων 
του Συνεδρίου)

•  Διαφημιστική Καταχώρηση  Χορηγών 
και Υποστηρικτών

• Δημοσίευση Ομιλιών 
• Στατιστικά-Δείκτες  Αγοράς
•  Διανομή σε Διευθυντικά Στελέχη 

Εταιρειών 
• Έκδοση σε 2.000 Αντίτυπα 

1. Χρυσός Χορηγός

2. Ασημένιος Χορηγός

3. Χάλκινος Χορηγός

4. Υποστηρικτές Συνεδρίου




