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Οι ηγέτες του κλάδου σε μια ανοιχτή συζήτηση

Ποια είναι τα ζητήματα που απασχολούν τα Digital Agencies στην Ελλάδα; Ποιες
είναι οι τάσεις στον συγκεκριμένο χώρο και οι προοπτικές τού κλάδου; Αυτά είναι
ορισμένα από τα ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν οι επικεφαλής
κορυφαίων Digital Agencies που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2019 το απόγευμα και
ουσιαστικά θα αποτελεί το κλείσιμο της eCommerce & Digital Marketing Expo
2019.
Οι ομιλίες θα λειτουργήσουν ως οδηγός για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και
στην οποία θα συμμετέχουν διευθύνοντες σύμβουλοι ορισμένων εκ των
κορυφαίων Digital Agencies της Ελλάδας.
Στη συζήτηση θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι παρευρισκόμενοι,
απευθύνοντας ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες στο πάνελ.
Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, είναι να εξελιχθεί στο βήμα εκείνο όπου σε
τακτική βάση θα αναδεικνύονται τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο στην
Ελλάδα.
Φέτος, για πρώτη φορά στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν δύο
σημαντικές έρευνες που διεξήχθησαν μέσα στη χρονιά.
Η πρώτη αφορά στον κλάδο των Digital Agencies στην οποία συμμετείχαν
περισσότερες από 250 εταιρείες του κλάδου και είχε σαν σκοπό να χαρτογραφήσει
τον κλάδο, ο οποίος παρουσιάζει μόνιμη ανάπτυξη.
Η δεύτερη αφορά στα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις ανάγκες τους σε
υπηρεσίες και συνεργάτες, ώστε να γίνουν ποιο ανταγωνιστικά και να μπορέσουν
να αναπτυχθούν περεταίρω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Την εκδήλωση του 2018 παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 εκπρόσωποι
εταιριών από την Ελλάδα και στο πάνελ συμμετείχαν θέτοντας τα θέματα προς
συζήτηση οι: Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, Atcom | Μιχάλης Σαραντινός, Steficon |
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Lighthouse | Πάνος Κοντόπουλος, Wedia |
Στέλιος Ηλιάκης, Sleed.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση προβλέπεται μόνο σε στελέχη του κλάδου.

Με εκτίμηση,
Βασίλης Γιαννίκος
∆ιοργανωτής,
eCommerce & Digital Marketing Expo Greece & SEE

Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε εταιρείες να είναι χορηγοί της
συγκεκριμένης εκδήλωσης με τις παρακάτω παροχές.
Επιλογή 1 | Main Sponsor
Παροχές:
1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας με την ένδειξη Main Sponsor, στη σελίδα
της εκδήλωσης σε αναλογία 1/1:

https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/para‐les‐ekdiloseis/digital‐agencies‐
roundtable
2. Εταιρικό Τραπέζι (ροτόντα 12 ατόμων με λογότυπο της εταιρείας σε
ορθοστάτη)
3. Τοποθέτηση 2 Rollup Banner διαστάσεων 2m ύψος Χ 80cm πλάτος σε
ευδιάκριτη θέση μέσα στην αίθουσα. Το σημείο παρουσίασης αποτελεί
απόλυτη ευθύνη της διοργάνωσης.
4. Τοποθέτηση υλικού στα τραπέζια της εκδήλωσης
Κόστος: 1.300€
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Επιλογή 2 | Sponsor:
Παροχές:
1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας με την ένδειξη «Sponsor», στη σελίδα της
εκδήλωσης σε αναλογία 1/2:

https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/para‐les‐ekdiloseis/digital‐agencies‐
roundtable
2. Έξι θέσεις σε κεντρικό τραπέζι της εκδήλωσης
3. Τοποθέτηση 1 Rollup Banner διαστάσεων 2m ύψος Χ 80cm πλάτος σε
ευδιάκριτη θέση μέσα στην αίθουσα. Το σημείο παρουσίασης αποτελεί
απόλυτη ευθύνη της διοργάνωσης.
Κόστος: 800€

Επιλογή 3 | Supporter:
Παροχές:
1. Λογότυπο της χορηγού εταιρείας με την ένδειξη «Supporter», στη σελίδα
της εκδήλωσης σε αναλογία 1/3:

https://www.ecdmexpo.com/index.php/el/para‐les‐ekdiloseis/digital‐agencies‐
roundtable
2. Τρεις θέσεις σε κεντρικό τραπέζι της εκδήλωσης
Κόστος: 500€
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Application Form-Contract Digital Agencies Roundtable Sponsorships
Α. Company Details
Company
Name:_______________________________________________________________________________________
Company Address:________________________________________Postcode/Area:_________________________
Phone:________________________FAX :__________________E-Mail :_________________________________
WEBSITE:______________________ TAX Reg. No:__________________________________________________
Participation Contact Person:
Name/Surname:________________________________________Title:___________________________________
Phone:__________________________FAX:____________________Ε-Mail:_______________________________
Payment Contact Person
Name/Surname:____________________________________ Title:_____________________________________
Work Phone:_________________________FAX:_______________________Ε-Mail:________________________

Β. Price List ECDM Expo 2019:
Sponsorships

 Option 1 | Main Sponsor:
Cost: 1.300€



Option 2 | Sponsor:
Cost: 800€



Option 3 | Supporter:
Cost: 500€

Total:__________ VAT (Only for Greece) 24%)________Total 2:_____________
*All prices are net and in EURO (€). Local tax (if applicable) will be added.

C. Payment Conditions:
50% of the total cost upon receipt of the completed application form, 50% of the rest amount (including 24% VAT) 12
days before the start of the event.
D. Signature and Company Stamp
Name & Title: …………………………

Date

Signature
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Company Stamp

