
Το Lean Manufacturing Conference θα παρουσιάσει εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές 
πρακτικές εφαρμογών Λιτής Παραγωγής, στο πλαίσιο της εδραίωσης κουλτούρας 
συνεχούς βελτίωσης, που στοχεύουν στη διαρκή μείωση των απωλειών στην 
παραγωγή και στην εξάλειψη διεργασιών που δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν, 
ενισχύοντας το customer value. Παράλληλα, θα αναδείξει τα συνακόλουθα οφέλη, 
όπως είναι -μεταξύ άλλων- η μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής, η αύξηση της 
παραγωγικότητας και απόδοσης, η ενίσχυση της ευελιξίας, η μείωση των αποθεμάτων, 
η διασφάλιση της ποιότητας και η ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού. 

Πληροφορίες: Σωσσάνα Μπούσια, T: 210 6617777 (εσωτ. 170), E: sboussia@boussias.com

Η ΑΤΖΈΝΤΑ

Official Publication

ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΑΠΈΥΘΥΝΈΤΑΙ ΣΈ:

25112021
LIVE ON YOUR SCREEN

presents

Lean
Manufacturing 
Conference 
Empowering a culture of continuous 
improvement 

• Διευθυντές Εργοστασίων 

• Διευθυντές Παραγωγής 

• Τεχνικούς Διευθυντές 

• Διευθυντές Λειτουργιών 

• Διευθυντές Συντήρησης 

•  Διευθυντές και στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

• Business Transformation Managers 

•  Operational Excellence & Continuous  
Improvement Managers 

• Lean & Six Sigma Managers ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΈΣ  

https://www.leanmanufacturing.gr/agenda/
https://www.leanmanufacturing.gr/#speakers


Key Topics

●  Lean Essentials: παρουσίαση εργαλείων, μεθοδολογιών και πρακτικών Λιτής 
Παραγωγής, από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός βασικού συστήματος 
μέτρησης, στην ιεράρχηση των σημείων με τις μεγαλύτερες απώλειες, την επιλογή 
τεχνικών βελτίωσης και την ακόλουθη προσαρμογή και ένταξη των κατάλληλων 
εργαλείων, έως και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των αλλαγών και την 
αξιολόγηση των δεικτών μέτρησης. 

●  The Human Side of Lean: ανάλυση της προέκτασης του Lean Manufacturing, πέρα 
από μεθοδολογίες και εργαλεία, σε κουλτούρα και φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης. 
Θα συζητηθεί ο ρόλος της Διοίκησης στη δέσμευση και την αποτελεσματική 
εμπλοκή των εργαζομένων προς αυτή την κατεύθυνση και τα συνακόλουθα οφέλη. 

●  Digitalization and Lean Manufacturing: ανάδειξη της σημασίας του Lean ως 
προαπαιτούμενο και συνοδοιπόρος στην επιτυχή μετάβαση στο μοντέλο του 
Industry 4.0.  

●  Lean Manufacturing Best Practices: παρουσίαση real-life εφαρμογών και 
μετρήσιμα οφέλη λιτής μετατροπής, από εκπροσώπους βιομηχανιών της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. 

Lean Manufacturing Conference

2



Γιατί να συμμετάσχετε
Για να:

   Κατανοήσετε εις βάθος την εφαρμογή 
των αρχών και των εργαλείων του Lean 
Management, που θα σας βοηθήσουν να 
ανασχεδιάσετε τις διεργασίες και διαδικασίες 
σας, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη πόρων 
και αποβλήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και 
βελτιώνοντας την αξία για τον πελάτη.  

   Ακούσετε real-life παραδείγματα λιτής μετα-
τροπής βιομηχανιών και τα μετρήσιμα οφέλη 
που αποκόμισαν, που θα σας εμπνεύσουν και 
θα σας παρακινήσουν για τη χάραξη της δικής 
σας Lean στρατηγικής. 

   Λάβετε insights ως προς τον τρόπο επιλογής 
των καταλληλότερων εργαλείων σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας, που θα επιφέρουν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα, μα και τις «παγίδες» 
που πρέπει να αποφευχθούν. 

   Ανακαλύψετε πώς μπορεί να εμπλακεί απο-
τελεσματικά η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι 
στην υιοθέτηση μιας συνολικότερης φιλοσο-
φίας συνεχούς βελτίωσης. 

   Αξιοποιήσετε το αποτελεσματι-
κό networking που προσφέρεται από την 
πλατφόρμα διεξαγωγής του συνεδρίου Hopin 
και διασφαλίζεται από την ισχυρή παρουσία 
του κλάδου, για ανταλλαγή απόψεων,  
προβληματισμών και διάχυση γνώσης.
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Συμμετοχές

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ 
•  Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας και να σας αποσταλεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο  

θα πρέπει να καταβάλετε το συνολικό κόστος συμμετοχής 
• Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%
• Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν
• Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως
• Για ακυρώσεις 7 εργάσιμες πριν το συνέδριο, χρεώνεται και τιμολογείται το 50% του κόστους της συμμετοχής
• Για ακυρώσεις έως 3 ημέρες πριν το συνέδριο, χρεώνεται και τιμολογείται το 100% του κόστους της συμμετοχής
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες

Συμμετοχές: Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 119), E: ilivanou@boussias.com

EARLY BIRD -20% EΩΣ 29.10.21  
DIGITAL CONFERENCE TICKET 

 1η συμμετοχή:  €150 +24% ΦΠΑ 

 Πακέτο 3 συμμετοχών: €300 +24% ΦΠΑ 
  (2+1 δωρεάν)  

 Πακέτο 5 συμμετοχών:  €450 +24% Φ.Π.Α. 
 (3+2 δωρεάν)   

 Πακέτο 10 συμμετοχών:  €750 +24% Φ.Π.Α. 
 (5+5 δωρεάν)   

 Κάθε επόμενη συμμετοχή  €75 +24% Φ.Π.Α. 

DIGITAL CONFERENCE TICKET 

 1η συμμετοχή:  €190 +24% ΦΠΑ 

 Πακέτο 3 συμμετοχών:   €380 +24% ΦΠΑ 
 (2+1 δωρεάν)  

 Πακέτο 5 συμμετοχών:  €570 +24% Φ.Π.Α. 
 (3+2 δωρεάν)   

 Πακέτο 10 συμμετοχών:  €950 +24% Φ.Π.Α. 
 (5+5 δωρεάν)   

 Κάθε επόμενη συμμετοχή  €95 +24% Φ.Π.Α.
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Γιατί να χορηγήσετε

BRAND 
AWARENESS 

   Ενισχύστε το brand 
visibility 

   Συνδέστε την εταιρεία 
σας με το περιεχόμενο 
και το κοινό του 
συνεδρίου 

   Αυξήστε την 
εμπιστοσύνη και 
πιστότητα των  
πελατών σας

LEAD 
GENERATION 

   Εντοπίστε υποψήφιους 
πελάτες σε ένα ιδανικό 
περιβάλλον 

   Κανονίστε συναντήσεις 
με υποψήφιους 
πελάτες 

   Κάντε πιο σύντομη την 
απόφαση αγοράς του 
πελάτη μου

DIRECT ACCESS TO 
TARGET MARKET 

   Αναδείξτε την 
εξειδίκευσή σας στο 
ιδανικό περιβάλλον 

   Συναντήστε υπάρχοντες 
και πιθανούς πελάτες 
σας 

NETWORKING 

   Ελάτε σε άμεση επαφή 
με τους decision makers 
των υπηρεσιών σας 

   Γνωρίστε στελέχη και 
επαγγελματίες σχετικούς 
με το αντικείμενό σας  

   Κατανοήστε τις ανάγκες 
της αγοράς  

   Ακούστε τη γνώμη της 
αγοράς για τις υπηρεσίες 
ή το προϊόν σας  

COMMUNITY 

   Γίνετε μέλος της 
σχετικής με την 
εταιρεία σας business 
κοινότητας 

   Δημιουργήστε τις 
αφορμές για να 
ασχοληθεί η κοινότητα 
με το brand σας 

   Συσφίξτε τις 
σχέσεις σας με τους 
υπάρχοντες πελάτες 
σας 
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Virtual Booth με 1 πρόσκληση  
για live representative: € 1.200 

Xρυσός Χορηγός: €9.000

Μεγάλος Χορηγός: €6.500

Χορηγός: €3.500

Πακέτα χορηγιών 

Υποστηρικτής: €2.250

Χορηγίες: Νικόλ Αρμόνι, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 155), Έ: narmoni@boussias.com

ΠΑΡΟΧΈΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΈΓΑΛΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Προβολή εταιρικού video στην έναρξη του συνεδρίου (διάρκειας 30") 

Δυνατότητα ομιλίας σε μια από τις ενότητες (κατόπιν συνεννόησης με το διοργανωτή) 12’ 8’ 5’ ή συμμετοχή σε πάνελ

Συμβουλευτική υπηρεσία “Capture your audience” σχετικά με τη δόμηση  
και διάρθρωση της ομιλίας σας από εξειδικευμένο σύμβουλο

Μόνιμη παρουσία λογοτύπου στην οθόνη μετάδοσης στην κύρια αίθουσα 

Παρουσία λογοτύπου σε κυλιόμενη σήμανση ανά διαστήματα μεταξύ των ομιλιών 

Επαφές με δυνητικούς πελάτες (leads) έως 3 έως 2 Κατόπιν συνεννόησης

Virtual Booth (με την επιλογή live representative ή μόνο video) 
Αναφορά των χορηγών και Promotion του virtual booth με αναφορές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Παρουσία λογότυπου στο πρόγραμμα επικοινωνίας του συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει 
καταχωρίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά newsletters της BOUSSIAS, e-mail campaigns και web site Διακεκριμένη θέση

Δωρεάν εισιτήρια στο συνέδριο για πελάτες και στελέχη της εταιρείας σας 12 8 4 2

Προβολή ανάληψης χορηγίας στα social media του συνεδρίου, συνδυάζοντας περιεχόμενο της ομιλίας 

Προβολή μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου.  
Δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου από το Health Daily με αναφορά στους χορηγούς Διακεκριμένη θέση

Ένδεικτικές επιπλέον δυνατότητες για ενίσχυση της χορηγίας σας (κατόπιν συνεννόησης):
• Παρουσία στελέχους σας σε συζήτηση panel • Επαφές με δυνητικούς πελάτες (leads) • Συνέντευξη σε περιοδικό • Επιπλέον προωθητικές ενέργειες (κληρώσεις, διαγωνισμοί)  

• Αποστολή flash πριν ή μετά το συνέδριο από ηλεκτρονικό newsletter της BOUSSIAS • Συντονισμός του session Q&A με Keynote ομιλητή  

Οι άνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

Όροι πληρωμής: 30% προκαταβολή άμεσα εισπρακτέο με την υπογραφή της σύμβασης, 70% με την τιμολόγηση κατόπιν διεξαγωγής του συνεδρίου  
(σε περίπτωση ακύρωσης της χορηγίας από την πλευρά του χορηγού, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του συνεδρίου από τον διοργανωτή, η προκαταβολή επιστρέφεται)
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Our purpose is to  
advance the business landscape
BOUSSIAS’s leading network of publishing, conferences and awards 
activities influences business and leaders to grow in a smarter world.

www.boussias.com

AWARDS

50+  
events/year

4.500+  
participants/year   

CONFERENCES

80+  
events/year

15.000+  
attendees/year

MEDIA

70.000+  
monthly readers 

125.000+  
monthly readers

10  
magazines

10  
newsletters 


