
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ 

σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει, με θέμα:

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, ώρα 16:30-21:00 

Κόστος Συμμετοχής: 40€ / άτομο

«ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα κατά τους τελευταίους
μήνες έχει υπερδιπλασιαστεί και αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια από τις λίγες
ευκαιρίες ανάκαμψης της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέχουσα σημασία για τις επιχειρήσεις, έχει ο τρόπος προβολής των
προϊόντων, αλλά και η προσέλκυση και διατήρηση των πελατών, μέσω της σωστής και
έγκαιρης διάγνωσης των αναγκών του καταναλωτή και της αγοράς.

Εξειδικευμένοι εισηγητές, θα αναλύσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου και τις προοπτικές που ανοίγονται, μέσω αυτού, στο άμεσο μέλλον.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, που θέλουν να
μείνουν συντονισμένοι με τον παλμό της νέας εποχής και να προσδώσουν τη μέγιστη αξία
και αναγνωρισιμότητα στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

https://forms.gle/fLV4wRkv9HmYXEjJ8


Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος GR.EC.A- eCommerce Coordinator
Εργαστήριο ELTRUN/ ΟΠΑ
‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η παρούσα κατάσταση και η σημασία του για την
Ελληνική αγορά’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, ώρα 16.30-21:00

16.30 – 16.40

16.40 – 18.20

Μαριλένα Αργυρού, Operations & Supply Chain expert,
ιδρύτρια και Managing Director του OPERATIONS CENTER
‘Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διασύνδεσή του με τον κλάδο της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας’

18.30 – 19.10

Σύνδεση - Καλωσόρισμα

19.10 – 19.50

Μιχάλης Γαλιατσάτος, Managing Director της Cargo 360°
‘Διαχείριση προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου: ο ρόλος των τελωνειακών 
αποθηκών’

18.20 – 18.30 Ερωτήματα – Διάλειμμα

19.50 – 20.20

Γιάννης Αγγελάκης, Digital & Interactive Media expert, 
Δ/ντής Μάρκετινγκ της Data Consulting
‘Ακολουθώντας τις ανάγκες του καταναλωτή. Ευκαιρίες και στόχευση 
κοινού.’

20.20 – 20.30

Γεράσιμος Λαζαρής, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β’, Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο
‘Η αγορά τροφίμων και ποτών του ΗΒ. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην 
αγορά τροφίμων και ποτών – ηλεκτρονικό εμπόριο. Στοιχεία ηλεκτρονικού 
εμπορίου Ηνωμένου Βασιλείου’

20.30 – 21.00 Συζήτηση – Ερωτήματα 

Συντονισμός: Γιόλα Φράγκου, Υπεύθυνη Πληροφόρησης ΣΒΘΣΕ/Εnterprise Europe Network

Με την υποστήριξη

http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/k_f_cv.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/m_arg_cv.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/m_gal_cv.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/g_a_cv.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/07/g_l_cv.pdf

