ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ HYATT REGENCY
-------------------------------------------------------------------ANANEΩMENO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BALKANS XM-MONEY SHOW 2018.
KENTΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.
-------------------------------------------------------------------Δέκα χιλιάδες σύνεδροι μέσα από 100 ανοικτές και 50 κλειστές εκδηλώσεις και 11 διαφορετικά
FORA που θα συγκεντρώσουν επίλεκτα ειδικά κοινά.
Επιδίωξη μας πέντε κατηγορίες ειδικών κοινών:
-επενδυτές
-επιχειρηματίες
-επαγγελματίες
-περιφερειάρχες, δήμαρχοι, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης,
επιχειρηματικό και κοινωνικό οικοσύστημα τοπικών κοινωνιών
-κοινωνία πολιτών, εθελοντισμός, πολιτισμός.
--------------------------------------ΤΑ 11 FORA ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ
ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΙΝΑΙ:
------------------------------------1. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
5. "ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"
6. "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

7. HEALTH & MEDICAL FORUM
8. EDUCATIONAL & CAREER .
9. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. ART FORUM-EXPO
11. PUBLIC LEADERSHIP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGENCY BALLROOM
----------------------9.00-19.00
Β2Β ΟΜΙΛΟΥ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ ΜΕ ΡΩΣΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ.
.....................
20.00-23.00
50 UNDER 40. ΒΡΑΒΕΥΣΗ 50 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ. Η
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ "ΓΕ ΝΕΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 50 UNDER 40" ΜΕ "MONEY SHOW TEAM"
KAI TO "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ"-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΙΑΣ.
-------------ΒΑLLROOM 1
-------------12.00-16.00
FORUM TRAINING & CONSULTING
"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679"
Ομιλητές
Ι. ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
TOMASSO LOPICCOLO
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΑ
Συντονιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΛΙΤΣΑΣ
.....................
16.00-18.00
MEGABROKERS
"Αντιμετωπίζοντας τις αντιρρήσεις των πολύ δύσκολων πελατών με την τεχνική ITESA" σε
συνεργασία με την ERGO Ασφαλιστική, με εισηγητή τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης κο Κώστα
Ακριβόπουλο.
........................
18.00-20.00 ΣΕΜΑ
Θέμα : «GDPR & Cyber Risks ! Are you secure ?»
---------------BALLROOM 3
----------------16.00-19.00
ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ENERGY FORUM
Ενότητα 1η : «Η Αγορά Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάπτυξη υποδομών»
Ενότητα 2η : «Ανάπτυξη Ενεργειακών Υπηρεσιών»
Εισηγητές :
Κος Στεργιόπουλος Μιχάλης,

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ
Κος Εξαρχουλάκος Μάνος, ΖΕΝΙΘ
Κος Λαμπρόπουλος Μιχάλης, PROMETHAN
Εκπρόσωπος της εταιρίας ELPEDISON
Κος Σούρλας Δημήτρης, CNG THESSALY
Κος Piccini Marco, PICCINI PAOLO SPA
Κος Σαμαράς Δημήτρης, Δ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κος Κωνσταντινίδης Νίκος, ΜΕΛΕΤΩ Ι.Κ.Ε.
Κεντρικός ομιλητής : Κος Φάμελλος Σωκράτης, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (TBC)
.............................
20.00-24.00
Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ “ΣΕΡΡΑ”
σε συνεργασία με το
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ “ΚΥΚΛΟΣ”
διοργανώνουν
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Θεσσαλονίκη
27 Απριλίου 2018 - 8.00μ.μ.
Ξενοδοχείο Hyatt Regency
Προεδρεύων
Επαμεινώνδας Φαχαντίδης
Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος ανιστορημένης μονής
Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Ιωάννης Αμαραντίδης
Ερευνητής Ελληνικής Λαϊκής Ενδυμασίας
Θέμα: “Οι ενδυμασίες των
Ελλήνων του Πόντου στις Αρχές
του 20ου Αιώνα”
Βλάσης Αγτζίδης
Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας
Θέμα: “Ιστορικό Περίγραμμα”
Κυριάκος Μωϋσίδης
Χοροδιδάσκαλος - Διδάσκων Πανεπιστημίου Μακεδονίας τμήματος Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης
Θέμα: “Τα βασικά κινητικά μοτίβα και οι οικογένειες χορών στην Ποντιακή χορευτική
παράδοση”
Νίκος Ζουρνατζίδης
Χοροδιδάσκαλος - Ερευνητής Ποντιακών Χορών
Θέμα: “Ερευνώντας τον
Ποντιακό χορό”
------------------EPIDAYRUS
-------------------10.00-12.00
FORUM TRAINING & CONSULTING
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
....................
12.00-16.00
FORUM TRAINING & CONSULTING
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
...................

16.00-18.00 ΠΑΟΚ ENERGY
Θέμα : «Η δράση του PAOK ENERGY»
Εισηγητής :
Κα Μαυρουδή Σοφία – Project Leader του PAOK ENERGY
.....................
18.00-20.00
IONIOS BROKERS & FORTIS
Δύο σεμινάρια για πωλητές και διαμεσολαβητές θα πραγματοποιήσει ο Άκης Αγγελάκης στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Money Show, στο ξενοδοχείο Hyatt.
Το πρώτο σεμινάριο με θέμα «NEW AGENCY: Η επόμενη ημέρα της διαμεσολάβησης –
Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου και Πωλησιακής Αποτελεσματικότητας για Διαμεσολαβητές».
Το σεμινάριο θα γίνει αποκλειστικά για λογαριασμό των εταιρειών Ionios Brokers και Fortis
Insurance.
Tο δεύτερο σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες Δεξιότητες Πωλήσεων», θα διεξαχθεί το Σάββατο 28
Απριλίου, αίθουσα Ballroom 3, ώρες 19:00 – 21:00.
Η είσοδος ΄θα είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ασφαλιστικούς συμβούλους, διαμεσολαβητές, πωλητές,
ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, δικτυωτές και γενικά όλους όσους ασχολούνται με
πωλήσεις υπηρεσιών, προϊόντων.
Θα αναπτυχθούν θέματα όπως:
Αποτελεσματική ακρόαση
Σωστή επικοινωνία με τον πελάτη
Πώς να γίνεστε συμπαθείς και γοητευτικοί
Πώς να πουλάτε σε άτομα διαφορετικού φύλου
Πώς να εξακριβώνετε το αγοραστικό ενδιαφέρον
Η γλώσσα του σώματος στην πώληση
Οι σωστές ματιές στην πώληση
Ψυχολογώντας τον πελάτη
Η σωστή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πώλησης
Ανακαλύπτοντας τα αγοραστικά κίνητρα του πελάτη
Τρόποι δημιουργικής συνεργασίας με τον πελάτη
.....................
20.00-22.00
ΠΑΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ
-------------FOYER
-------------17.00-20.00
TEST THE TASTE
by Top Tourism & Respond on Demand
50 επίλεκτοι προσκεκλημένοι από τους χώρους του τουρισμού, της δημοσιογραφίας, της
γαστρονομίας, του food blogging, της πρωτοποριακής επιχειρηματικότητας και της
γευσιγνωσίας, δοκιμάζουν τις γεύσεις ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του κλάδου της
γαστρονομίας και τις χαρακτηρίζουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο!
Αναδεικνύουμε τους ξεχωριστούς της γαστρονομίας στην Βόρεια Ελλάδα, σε μια μοναδική
βραδιά, με εκλεκτούς προσκεκλημένους!
Η εκδήλωση δεν θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, παρά μόνο στους επίσημους
προσκεκλημένους.
----------------EPHESUS 1
---------------17.00-20.00
PUBLISHIT
(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ FOYER)

Publishit Pop Up Magazine @ Money Show | Οι ομιλήτριες της Παρασκευής
Το publiSHIT, στο πλαίσιο του Money Show, «δραπετεύει» απ’ το μαγικό κόσμο του διαδικτύου
και αποκτά oﬄine υπόσταση. Για την ακρίβεια, μετατρέπεται σ’ ένα Pop-Up Magazine event,
κατά τη διάρκεια του οποίου, οι τέσσερις κατηγορίες (Stories, Happenings, Interviews, Themes)
«ζωντανεύουν» και διαδραματίζονται live στις 27, 28 και 29 Απριλίου στο Hyatt Regency
Thessaloniki.
Μαρία-Άννα Τανάγια
SHe did IT
Αποφάσισα ν’ αφιερώσω και τις τρεις ημέρες στις γυναίκες. Σ’ εκείνες που τα κατάφεραν
(ακόμα κι αν οι ίδιες δεν το πιστεύουν, ούτε το διαφημίζουν). Σ’ εκείνες που θέλουν να
μοιραστούν την ιστορία τους και να μας ξεναγήσουν στον κόσμο των ταξιδιών, της
επιχειρηματικότητας, της μόδας, της δημιουργίας, της δημιουργικότητας, της καλλιτεχνίας και
των τεχνών. Αποφάσισα να προσκαλέσω σ’ αυτό το εγχείρημα γυναίκες που γνωρίζω, θαυμάζω
και εκτιμώ πολύ. Ειλικρινά. Γι’ αυτό, θα ήθελα να σου τις γνωρίσω για να έχεις μία μικρή μόνο
εικόνα τι θα ζήσουμε εκείνες τις ημέρες!
Οι ομιλήτριες της Παρασκευής 27/04 (17.00-20.00)
Ιωάννα Δανδέλια
Δημοσιογράφος, Διευθύντρια των Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ερασιτέχνις
φωτογράφος, επαγγελματίας δραστήρια. Όταν δεν οργανώνει την επόμενη έκδοση, θα την
βρεις στο θέατρο (για τα έργα που αγαπά γράφει εδώ), σε κάποια πολιτιστική δράση ή στο
επόμενο post της που πάντα θα’ χει κάτι ενδιαφέρον να σου επικοινωνήσει. Την γνώρισα στο
Μεταπτυχιακό του Α.Π.Θ. «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα», όπου ήμασταν συμφοιτήτριες, την
εκτίμησα για τη συνέπεια της όλα αυτά τα χρόνια και για το γεγονός πως δεν εφησυχάζει ποτέ.
Η Ιωάννα θα μας αφηγηθεί την πορεία της αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία απ’ το
πρόσφατο ταξίδι της στη Νέα Υόρκη και τη συμμετοχή της στο TEDFest 2018 ως Ambassador
του TEDx University of Macedonia.
Έλενα Αγγελίδου
Ραδιοφωνική παραγωγός και dj. Όταν δεν μας ταξιδεύει με τις μουσικές της, ταξιδεύει εκείνη
στα πιο απρόσμενα μέρη του κόσμου. Έχει ταξιδέψει και στους πιο μακρινούς προορισμούς,
τους οποίους φωτογραφίζει με τη δική της ανθρωποκεντρική και καλλιτεχνική ματιά. Την
γνωρίζω σχεδόν εννέα χρόνια, έχω ακούσει αμέτρητες ιστορίες από τις ταξιδιωτικές της
περιπέτειες και ήταν ένας απ’ τους λόγους που άρχισα να αγαπώ τα ταξίδια. Σ’ αυτή τη live
συνέντευξη θα συζητήσουμε γιατί ταξιδεύει, πώς το καταφέρνει και κυρίως τι έχει κερδίσει. Για
να πάρεις μια μικρή ιδέα, διάβασε τη συνέντευξη που μου έδωσε μετά το ταξίδι της στο Βόρειο
Πόλο.
Άννα Χλιούρα
Είναι η Co-Founder & Marketing Manager στο Elektronio, το χειροποίητο, ηλεκτρικό, custom
made ποδήλατο με τις τρεις ρόδες που έχει αποσπάσει πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και επαναστατεί στον τρόπο της αστικής (κι όχι μόνο)
μετακίνησης. Η #soulatsa εκπρόσωπος του, αγαπά τις βόλτες και ανακαλύπτει μέρη που την
εμπνέουν. Ήταν συμφοιτήτρια μου στο μεταπτυχιακό «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα», είναι
ένας άνθρωπος μ’ ένα χαμόγελο μόνιμα καρφιτσωμένο στο πρόσωπό της, είναι τιμή μου που
δέχτηκε να μας πει τη δική της ιστορία!
Ιωάννα Σεραφειμίδου
Δημιουργός του blog «Πυγολαμπίδες» (με στόχο να ενημερώνει τους γονείς για τα δρώμενα της
πόλης και να τους παρακινεί να περνούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους) αλλά και του
“The Paper Boat” (στο οποίο μοιράζεται τα ταξίδια που κάνει με το σύζυγό της Δημήτρη και την
κόρη της Ολυμπία). Τα έχουμε πει γραπτώς γι’ αυτό το concept και μπορείς να διαβάσεις τη
συνέντευξη εδώ. Θα ήθελε να είναι συγγραφέας, φωτογράφος ή και παιδαγωγός. Νομίζω πως
με κάποιον μαγικό τρόπο είναι κάτι και απ’ τα τρία και αυτό είναι η δύναμή της. Είναι απ’ τα
πρώτα άτομα που γνώρισα και ασχολούνταν ενεργά (και με συνέπεια) με το blogging. Η Ιωάννα
είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να κυνηγά τα όνειρά της. Η
ομιλία της θα εμπνεύσει κι εσένα, είμαι σίγουρη!
Έφη Παναγούλα

Ο φωτογραφικός φακός της απαθανατίζει στιγμές, μ’ έναν μοναδικό τρόπο, λες και κάθε
φωτογραφία σου αφηγείται γλαφυρά μία ιστορία. Η Έφη αγαπά τη δουλειά της κι αυτό είναι
εμφανές. Το φωτογραφικό της ταξίδι ως “Studio 8 Photos” ύστερα από τέσσερα χρόνια
πορείας εξελίσσεται σε κάτι πιο προσωπικό που αντανακλά ακόμα περισσότερο εκείνη. Στο
Money Show θα μας αφηγηθεί τις λεζάντες και τις ιστορίες μερικών αγαπημένων της
φωτογραφιών.
eﬃepanagoula.com/
Μαρία Αλεξιάδου
Η γυναίκα πίσω απ’ το «φαινόμενο» Pimp My Style. Ένας δυναμίτης ενέργειας ο οποίος είναι
εξαιρετικά αδύνατον να μην σε παρασύρει. Την γνωρίζω σχεδόν δέκα χρόνια, έχω
παρακολουθήσει όλη την εξέλιξή της, έχω προσπαθήσει να κλέψω λίγο απ’ την τρέλα της. Η
Μαρία δε θα σου κάνει απλώς το τέλειο κούρεμα. Θα σου παραδώσει ένα σπουδαίο μάθημα
ζωής: «να μην παίρνεις τον εαυτό και τη ζωή σου σοβαρά. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, παίξε δίκαια
και με σεβασμό και κυρίως πέρνα καλά». Περισσότερα, θα σου αφηγηθεί η ίδια στην ομιλία της!
Φιλιώ Γαβρηιλίδου
Συγγραφέας, blogger, σύμβουλος μνήμης και γνωστικών λειτουργιών. Ένας άνθρωπος που
αγαπά τη μάθηση –θεωρώντας την συνώνυμη της εξέλιξης- κι έχει το δικό της μοναδικό τρόπο
να μας εμπνεύσει να την αγαπήσουμε κι εμείς. Την γνώρισα ακριβώς πριν ένα χρόνο και μαζί
της γνώρισα έναν «Ονειρόκοσμο» ο οποίος μου υπενθύμισε πόσες εκπληκτικές δυνατότητες
έχει το μυαλό. Αυτό θα σου υπενθυμίσει κι εσένα καθώς και τη σπουδαιότητα της
δημιουργικότητας στο να είσαι παραγωγικός!
phyllisgabriel.com
Ροδούλα Τσιότσιου
Το εργαστήριο Marketing Marlab του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιουργήθηκε το 2015 με
σκοπό την έρευνα, την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και το training. Η διευθύντριά του
Ροδούλα Τσιότσου θα μας παρουσιάσει αναλυτικά τις δράσεις του εργαστηριου, σε μια ομιλία
κατά τη διάρκεια της οποίας έχουμε να μάθουμε πολλά!
-------------EPHESUS 2
-------------16.00-18.00
BROKERS UNION
19.00-21.00
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Θέμα : «Ανάπλαση Στρατοπέδου Κόδρα και Παραλιακής Μετώπης Καλαμαριάς»
Εισηγητές :
Κος Μπακογλίδης Θεοδόσης – Δήμαρχος Καλαμαριάς
Κος Μάρδας Δημήτριος – Καθ. Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, τέως
Υπουργός και νύν Βουλευτής
Δρ. Γεροντής Κωνσταντίνος – Πρόεδρος «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
Κα Ζουμπουλίδου Χριστίνα – Αρχιτέκτων
Κα Θεοδωρίδου Ιφιγένεια – Αρχιτέκτων
Κος Μέρμηγκας Ανδρέας – Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κα Ψαρρά Λία – Αρχιτέκτων Μηχανικός
--------------EPHESUS 3
--------------10.00-12.00
1 ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
Ενότητα 1η : «Αστική Λαχανοκομία»
Εισηγητές :
Κα Παπαδοπούλου Παρθένα, Γεωπόνος MSc
Και οι μαθητές της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής του τομέα
Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος :

Κα Πάλλα Δανάη, Κα Σιδηροπούλου Χρυσούλα, Κα Σπάλα Σεβαστή, Κα Χαμδήογλου Νικολέτα,
Κα Χατζημελίσση Χρύσα
Ενότητα 2η : «Είμαστε ότι τρώμε»
Εισηγητές :
Κα Κόρκακα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός
Και οι μαθητές της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών του τομέα
Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος :
Κος Γαστεράτος Αριστείδης, Κος Καραγεωργίου Χρήστος, Κα Μηχαηλίδου Ιουλία, Κα
Νικολαϊδου Λαμπρινή
------------12.00-16.00
UNESCO YOUTH CLUB – ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα : « ΝΕΤ-ΝΕΕΤ - Ένα δίκτυο για την κινητικότητα των νέων εκτός εκπαίδευσης,
κατάρτισης και απασχόλησης»
Με την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+
-------------16.00 – 18.00
ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Θέμα : «Η αξία της κατάρτισης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
φιλοξενίας και του τουριστικού προορισμού»
Εισηγητές :
Κος Σπυρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2, Πρόεδρος
Συμβουλίου ΠΚΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Κος Αραπάκης Γιώργος - Διευθυντής Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, ΠΕ Σερρών
Κος Παλησίδης Γιώργος – Εκπαιδευτής ΙΕΚ Θέρμης, Μέλος ΔΣ Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο
Dr Κιλιπίρης Φώτης - Καθηγητής Αλεξάνδρειο TEI Θεσσαλονίκης, Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Κα Γερνά Ξένη – Διευθύντρια ΙΕΚ Θεσσαλονίκης
Dr Αβδημιώτης Σπύρος - Αν.Καθηγητής Αλεξάνδρειο TEI
Θεσσαλονίκης, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
--------------------18.00 – 20.00 ΚΕΠΑ
Θέμα : «Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Εργαλεία Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας» Εισηγητές :
Κα Καμπουρίδου Δέσποινα – Expert Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΚΕΠΑ
Κα Παγούνη Αγνή – Υπεύθυνη του κέντρου microSTARS στη Θεσσαλονίκη, ΚΕΠΑ
Κος Στάμκος Νεοκλής – Project Manager, CFO, ΚΕΠΑ
Κα Παρασκευά Βασιλική – Υπεύθυνη Πιστώσεων microSTARS, ΚΕΠΑ
-------------20.00-22.00
ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
"Στο βιωματικό σεμινάριο θα έχετε όλοι την ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε την αιτία όλων των
προβλημάτων υγείας σας, των σχέσεων και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τον τρόπο που θα
απαλλαγείτε από αυτά.
Στο σεμινάριο μου θα δοθούν σαφείς πλήρεις οδηγίες (οι οποίες υπάρχουν και στα βιβλία μου
αλλά και δωρεάν στην ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr) για να απενεργοποιήσετε τα
αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια
σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα
γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα
σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα,
τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία,
πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή,
χοληστερίνη.

Μπορείτε να βελτιώσετε τις σχέσεις σας, να βοηθήσετε, τα παιδία σας, να συνειδητοποιήσετε,
γιατί τα παιδία σας έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους και στην υγεία τους και πως μπορείτε
να τα βοηθήσετε".
---------------BOARDROOM
---------------18.00-20.00
MORE: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
20.00-22.00
ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Για την αξιοποίηση των Ψηφισμάτων των Συλλαλητηρίων
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» –
« ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ » (www.s120s.gr)
ΘΕΜΑ: «Μπορούν τα Ψηφίσματα των Συλλαλητηρίων να δημιουργήσουν
Συνταγματικά Έθιμα, που να εφαρμόζονται στο Ελληνικό Κράτος;»
Προσκαλούνται όλοι όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση και στα Συλλαλητήρια για την
ονοματοδοσία της Βαρντάσκα, για να εκφράσουμε τις απόψεις μας
στο Ξενοδοχείο «HYATT« (απέναντι από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης)
την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018,
ώρα 20:00-22:00, στην αίθουσα «Boardroom«
(και στα πλαίσια της Αγοραίας παρουσίασης «MoneyShow»)
για να διεκδικήσουμε μια άλλη έκφραση της Λαϊκής Κυριαρχίας,
σε βάθος χρόνου και όχι μόνο για το Σκοπιανό ζήτημα!
ΟΣΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ!
Για να ανακτήσουμε την Εθνική μας Κυριαρχία
δημιουργώντας μια «άλλη ΕΛΛΑΔΑ» (www.alliellada.gr)
Για διευκρινίσεις και δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλέφωνο: 210 3632000 Fax: 210 3610882
Εmail: nele@dimopolis.gr Site: www.s120s.gr
-------------------MAIN LOBBY ROOM
--------------------9.00-22.00
DOCTOR JOBS-CAREER DAYS
ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ 697-4434797
DOCTOR CAREER DAYS @ HYATT REGENCY THESSALONIKI 2018
Στις 27,28 & 29 Απριλίου – Πρόσκληση για ατομικά ραντεβού
Σε ειδική αίθουσα του ξενοδοχείου Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Money
Show θα γίνει απο την εκπρόσωπο κλινικών μας ενημέρωση εργασιακών θέσεων και ανάλυση
δυνατοτήτων σε προσωπική βάση με σκοπό την εύρεση κατάλληλης θέσης για τον υποψήφιο
γιατρό.
Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί πρέπει να:
- έχουν ολοκληρώσει ειδικότητα
- έχουν 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία
- να μιλούν την γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να εργαστούν
- έχουν συναισθηματική νοημοσύνη
Τα ραντεβού θα γίνουν σε προσωπική βάση, με πλήρη εχεμύθεια.
Όλη η διαδικασία πρόσληψης παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με την κυρία Α.Μαγκριώτη
στο κινητό (+30) 6974 434 797 ή στείλτε το βιογραφικό σας
στο email: doctorjobsch@icloud.com.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
BALKANS MONEY SHOW-HYATT REGENCY THESSALONIKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGENCY BALLROOM
----------------------11.00-15.00
ΣΕΒΕ - ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ενότητα 1η : «Γεωργία ακριβείας απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εξαγωγών σας
– Το παράδειγμα της Ιταλίας»
Ενότητα 2η : «Ο αγροδιατροφικός τομέας για την Ελλάδα – Στρατηγικές για την ανάπτυξη»
Εισηγητές :
Κος Bolognesi Alessio – Μηχανικός FEDERUNACOMA ( Ένωση
Βιομηχάνων Ιταλίας ) – Digital Agriculture : application fields
Κα Paolucci Barbara – Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων και Ανάπτυξης
ΒΜΤΙ (Ιταλικό Δημοπρατήριο Γεωργικών Προϊόντων )
Κος Cocco Giovanni – Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ISNART ( Ιταλικό
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών )
Κος Κιλτίδης Κων/νος – Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης –
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Κος Ιγνατιάδης Σπύρος – Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΕ
Κος Ζαλίδης Γ. – Καθηγητής ΑΠΘ
Εκπρόσωπος της εταιρίας CISCO
Υποστηρικτές της εκδήλωσης :
Περιφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης – Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
GAIA Επιχειρείν
---------------------15.00-17.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα : «Τουρισμός και μετάφραση, η Τεργέστη καλεί τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης»
Εισηγητής :
Κος Giacomo Klein – Καθηγητής Ελληνικής Γλώσσας και Μετάφρασης στη Σχολή Διερμηνέων
και Μεταφραστών του Πανεπιστημίου της Τεργέστης, Διερμηνέας - Μεταφραστής
Κα Μπουλασίδου Κυριακή - Διευθύντρια Γραφείου ΕΟΤ Μιλάνου
------------17.00-19.00
Β2Β
-----------20.30-24.00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κεντρικός ομιλητής : Υπουργός Κυβέρνησης (TBA)
Εκπρόσωπος της εταιρίας CISCO
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
-------------BALLROOM 1
--------------11.00-13.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ MARKETING
--------------13.00-15.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Θέμα : «Η Συνέργεια στην Ανάσχεση της Κοινωνικής Κρίσης»
Εισηγητές :

Κος Αηδονόπουλος Χάρης – Συντονιστής Π.Κ.Μ. Κοινωνικής Συνοχής – Προσφυγικού και
Μεταναστευτικού
Κα Γκαρανέ Σοφία – Διευθύντρια «Γιατροί του Κόσμου» Θεσσαλονίκης
Κα Λειψιστινού Θεοδώρα – Πρόεδρος Εθελοντικής Ομάδας
«Ελλήνιον»
-----------15.00-17.00
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Κεντρικό Θέμα : «Πρωτογενής Τομέας – Μοχλός Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας»
Ενότητα 1η : «Παρουσίαση ΠΣΑΘ»
Εισηγητής : Κος, Γιωτάκος Κώστας
Ενότητα 2η : «Διεκδίκηση Τροποποίησης Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016 κατόπιν απόφασης
ΣτΕ»
Εισηγητές :
Κος Δημογιάννης Δημήτρης
Κος Μαχάς Γιώργος
Ενότητα 3η : «Εφαρμογή Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020» Εισηγητής :
Κος Σπανούλης Κώστας
Ενότητα 4η : «Ομαδικές Αγορές Γεωργικών Μηχανημάτων & Παρελκομένων» Εισηγητές :
Κος Σπανούλης Κώστας
Κος Γιωτάκος Κώστας
Ενότητα 5η : «Προστιθέμενη Αξία Αγροτικών Προϊόντων : Τυποποίηση- Μεταποίηση»
Εισηγητές :
Κος Φουντούλης Γεώργιος – Πρόεδρος VAENI (Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός
Συνεταιρισμός Νάουσας)
Κος Αποστολόπουλος Κώστας – Αγρότης, Πρώην Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος
Ενότητα 6η : «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ» Εισηγητές :
Κος Σπανούλης Κώστας
Κος Γιωτάκος Κώστας
Κος Φαλέκας Ιωάννης – Αντιδήμαρχος Δ. Αλεξανδρούπολης
Ενότητα 7η : «Αναχρηματοδότηση – Χρηματοδότηση Αγροτικών Επενδύσεων»
Εισηγητής :
Τσιανογιάννης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Eurobank
Ενότητα 8η : Ένωση εκτροφέων αλόγου Θεσσαλίας – Ιππόθεσις – Action Animals - «Ανοικτή
δημόσια διαβούλευση για την προστασία των Ιπποειδών» - Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης
Συντονιστής :
Κος Σδρούλιας Θοδωρής - Δημοσιογράφος
-----------17.00-21.00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
NEOFORUM
Yπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Χαιρετισμοί
Μπάμπης Εγγλέζος
Πρόεδρος ΣΕΔ
Βασίλης Γκόβαρης
Επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών ΕΧΑΕ
Χάρης Θεοχάρης
Ανεξάρτητος Βουλευτής
Μίλτος Βιδάλης
Chief Business Development Oﬃcer
MLS Innovation Inc

Σταύρος Καλαφάτης
Βουλευτής Θεσσαλονίκης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Αφροδίτη Λατινοπούλου
Νομικός
Γενικός Συντονισμός
Βαγγέλης Νταγκουνάκης
Α Αντιπρόεδρος ΣΕΔ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ 210 5983684
Χορηγός επικοινωνίας ΧΜ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Βαγγέλης Χαρατσής
Πρόεδρος ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ
Δημήτρης Τζάνας
Διευθυντής Επενδύσεων
ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ
Δημήτρης Μούρκας
Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Ξένων Αγορών
ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ
Στέφανος Κοτζαμάνης
Δημοσιογράφος euro2day
Bαγγέλης Νταγκουνάκης
Πρόεδρος Neoforum.gr
Aνδρέας Κόρδας
Greek Trader Founder
Iωάννης Ζίττης
Επιχειρησιακός Διευθυντής Ελλάδος ΧΜ
--------------BALLROOM 3
--------------9.00-12.00
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ
"Το νέο Τοπίο στις Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Οικονομία Διαμοιρασμού &
Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων - Χαρτογράφηση της Εκτιμητικής στην Ελλάδα. Από τις
συνεργίες της Συγκριτικής Μεθόδου στις Σύγχρονες Πλατφόρμες."
9.00-9.30 Προσέλευση, υποδοχή, εγγραφή.
9.30-9.35 Κήρυξη έναρξης
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος REV, MRICS,
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ε.
9.35-10.15
Το νέο τοπίο στις επενδύσεις Ανανεωσίμων πηγών ενέργειας
Αριστομένης Παπαγιαννόπουλος
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. pmp,mba, Valuer, Machinery, Plant & Equipment,
Valuer, Real Estate Property, Συνεργάτης -Ελεγκτής τομέα Τεχνικών αγιολογήσεων Ακίνητης και
Κινιτής Περιουσίας & του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
10.15-10.50
Οικονομία Διαμοιρασμού -Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων
Δημήτριος Γαλλής
Δικηγόρος Θεσσαλονίκησ, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διοικητικό Δίκαιο, πρώην νομικός
σύμβουλος Τράπεζας
10.50-11.50
Χαρτογράφηση της Εκτιμητικής στην Ελλάδα. Απο τις συνέργιες της συγκριτικής μεθόδου στις
σύγχρονες πλατφόρμες

Νικόλας Καρανικόλας
Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Επιστ. Υπεύθυνος Α. VA.MA. Research Group
11.50-12.00
Eρωτήσεις
----------12.00-14.00
ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
-----------14.00-17.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα : «Διοίκηση τουρισμού : Καινοτομία, ποιότητα και επιχειρηματικότητα»
----------17.00-19.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΘ
-----------19.00-21.00
ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Δύο σεμινάρια για πωλητές και διαμεσολαβητές θα πραγματοποιήσει ο Άκης Αγγελάκης στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Money Show, στο ξενοδοχείο Hyatt.
Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου, στις αίθουσες ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2-3,
ώρες 18:00 – 20:00, με θέμα «NEW AGENCY: Η επόμενη ημέρα της διαμεσολάβησης –
Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου και Πωλησιακής Αποτελεσματικότητας για Διαμεσολαβητές».
Το σεμινάριο θα γίνει αποκλειστικά για λογαριασμό των εταιρειών Ionios Brokers και Fortis
Insurance.
Tο δεύτερο σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες Δεξιότητες Πωλήσεων», θα διεξαχθεί το Σάββατο 28
Απριλίου, αίθουσα Ballroom 3, ώρες 19:00 – 21:00.
Η είσοδος ΄θα είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ασφαλιστικούς συμβούλους, διαμεσολαβητές, πωλητές,
ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, δικτυωτές και γενικά όλους όσους ασχολούνται με
πωλήσεις υπηρεσιών, προϊόντων.
Θα αναπτυχθούν θέματα όπως:
Αποτελεσματική ακρόαση
Σωστή επικοινωνία με τον πελάτη
Πώς να γίνεστε συμπαθείς και γοητευτικοί
Πώς να πουλάτε σε άτομα διαφορετικού φύλου
Πώς να εξακριβώνετε το αγοραστικό ενδιαφέρον
Η γλώσσα του σώματος στην πώληση
Οι σωστές ματιές στην πώλησηm
Ψυχολογώντας τον πελάτη
Η σωστή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πώλησης
Ανακαλύπτοντας τα αγοραστικά κίνητρα του πελάτη
Τρόποι δημιουργικής συνεργασίας με τον πελάτη
21.00-23.00
ΣΧΟΛΕΣ ΤΖΕΝΑΝΙΔΟΥ
------------EPIDAYRUS
------------11.00-13.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΟΔΣΑ
Θέμα : «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγητές :
Εκπρόσωπος της εταιρίας CISCO

------------13.00-15.00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΦΟΔΣΑ Θέμα : «Δράσεις αξιοποίησης της κυκλικής
οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγητές :
Εκπρόσωπος της εταιρίας CISCO
------------17.00-19.00
ADR POINT
Κεντρικό Θέμα : «ADR point - Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών»
Ενότητα 1η :
- Παρουσίαση των υπηρεσιών & του δικτύου επίλυσης διαφορών ADR
point
- Πρακτικά ζητήματα & διαδικασίες υπαγωγής στον Εξωδικαστικό
Μηχανισμό Εισηγητής :
Κα Κατερτζή Ειρήνη – Operations Manager, ADR point
Ενότητα 2η :
- Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών με διαμεσολάβηση
- Ηλεκτρονικές πλατφόρμες επίλυσης – Διαμεσολάβηση online
Εισηγητής :
Κος Ζουρδούμης Πέτρος – Γενικός Διευθυντής ADR point
Ενότητα 3η :
- Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση με βάση το Ν.4512/2018
- Διαφορές που μπορούν να επιλυθούν με διαμεσολάβηση – Εμπειρία
από την πρακτική Έλενα Κολτσάκη ΔΝ, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια
Διαμεσολαβητών, Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης
-----------19.00-21.00
CAPITAL MARKETS EXPORTS AE
Θέμα : « ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΞΕΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ»
Ενότητα 1η : «Οι λόγοι και η εμπειρία από την εισαγωγή ελληνικών εταιριών σε ξένες
χρηματιστηριακές αγορές»
Εισηγητής :
Κος Μάργαρης Β. – Εντεταλμένος Σύμβουλος CAMEX ΑΕ
Ενότητα 2η : «Η Ν.Ε.Α. και η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου της Κύπρου ως Πύλες για
τη διεθνοποίηση των ελληνικών εταιριών» Εισηγητής :
Κος Τρυπατσας Ν. – Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ενότητα 3η : «Η EU CONNECT για τις ελληνικές επιχειρήσεις» Εισηγητής :
Κος Milan Bozic – CEO Χρηματιστηρίου της Banja Luka
---------FOYER
--------10.00-22.00
ΑΡΤ FORUΜ
ΠΕΠΤ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
-----------EPHESUS 1
-----------12.00-14.00
EBEΘ-ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
14.00-16.00
Τίτλος εκδήλωσης
Smart cities – Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Σχέδιο ή Πραγματικότητα;
Ομιλητές,
Πάρης Τσογκαρλίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη & Επενδυτικός Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Ζέρβας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης & Πολιτικός Μηχανικός
Συμεών Μισιρλόγλου
Προϊστάμενος Γεωχωρικών Πληροφοριών Δ/νση Δόμησης Δήμου Θεσσαλονίκης
16.00-20.00
Brandme and IBC
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ
θέμα: Beyond yourself
"Eπιχειρηματικές συμβουλές beyond yourself, παρουσίαση έρευνας επιχειρηματικών αναγκών
Δ. Κορδελιού Ευόσμου
------------EPHESUS 2
------------10.00-14.00
ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ
14.00-16.00
GREEK HEALTH TOURISM ASSOCIATION
16.00-18.00
ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
18.00-20.00
GEORGE YIANGOU
20.00-22.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
"H TOYΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ"
Tο πολιτικό κίνημα δέλτα διοργανώνει μια άκρως σημαντική και επίκαιρη εκδήλωση στη
Θεσσαλονίκη, αναλύοντας την τουρκική προκλητικότητα αλλά και τις γενικότερες πολιτικές
εξελίξεις εντός της χώρας μας και στην γύρω περιοχή. Μία εκδήλωση που δεν πρέπει να χάσει
κανείς.
Πληροφορίες: 2103316036
-----------EPHESUS 3
------------11.00-13.00
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Θέμα : «Η Μετακινούμενη κτηνοτροφία στην ΟΥΝΕΣΚΟ»
Εισηγητής :
Κα Λάγκα Βασιλική – Πρόεδρος Δικτύου Μετακινούμενων κτηνοτρόφων
Θέμα : Η ιπποτροφία και η Μετακινούμενη κτηνοτροφία – το θεσσαλικό άλογο και η συμβολή
του στη Μετακινούμενη κτηνοτροφία
Εισηγητής :
Κος Σδρούλιας Θεόδωρος – Δημοσιογράφος
Θέμα : Πανελλήνια ομοσπονδία Σαρακατσάνων – Σύλλογος φοιτητών Θεσσαλονίκης. Οι
Σαρακατσαναίοι στο Νομάδες – σκηνίτες στον χώρο και
στο χρόνο
Εισηγητής :
Κος Μουτσιάνας Γεώργιος – Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σαρακατσάνων
---------------13.00-15.00
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο Σύλλογος Φίλων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται στο Money
Show 2018 !
Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στις 13:00 σας προσκαλούμε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency
Thessaloniki στην Αίθουσα Έφεσος-3.
Ελάτε με τους φίλους σας για να γνωρίσετε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου και να μάθετε για τις δράσεις μας.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Συλλόγου στο Money Show θα μπορέσετε να ενημερωθείτε
για τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ρότσιος, Academic Dean of Undergraduate Programs & Chair of the
International Business Department του Perrotis College, θα βρίσκεται εκεί μαζί με άλλα στελέχη
της Σχολής έτσι ώστε να συνομιλήσουν μαζί σας και να γνωρίσετε τις νέες πρωτοβουλίες της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στον αγροδιατροφικό τομέα !
Η είσοδος είναι δωρεάν.
Για να δηλώσετε συμμετοχή:
- Στείλτε ένα μήνυμα στο aofafs@gmail.com ή
- Τηλεφωνήστε στο 69 444 70001
---------------15.00-18.00 ΕΚΥΖ
Θέμα : «Πολίτες για τη Ζωή – Δωρεάν παρακολούθηση πρώτων βοηθειών» Εισηγητής :
Κος Νικολαϊδης Χρήστος – First Aid Instructor
------------18.00-20.00
ΒΟΪΟΥ ΠΕΛΕΚΟΝ Θέμα : «Το Βόϊον επιχειρείν»
Εισηγητές :
Κος Λαμπρόπουλος Δημήτριος – Δήμαρχος Βοϊου
Κος Παπαδόπουλος Γεώργιος – Πρόεδρος Βοϊακής Εστίας
Κος Κοσμίδης Δημήτριος – Πρόεδρος Γουνοποιών Ελλάδας
Κος Ζευκλής Χρήστος – Παραγωγός γουνοποιών ζώων
Κος Παπαϊορδανίδης Γιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας
Προϊόντων Γης Βοϊου
Κα Λειψιστινού Θεοδώρα – Αντιπρόεδρος Βοϊακής Εστίας
Κος Παπαδόπουλος Γιάννης – Αγιογράφος
Κος Ευαγγελόπουλος Παύλος – Συντηρητής εικόνων
--------------20.00-22.00
ΕΒΕΧΑ-ΕΙΧΕ
--------------ΒΟΑRDROOM
--------------10.00-14.00
PUBLISHIT
Το publiSHIT, στο πλαίσιο του Money Show, «δραπετεύει» απ’ το μαγικό κόσμο του διαδικτύου
και αποκτά oﬄine υπόσταση. Για την ακρίβεια, μετατρέπεται σ’ ένα Pop-Up Magazine event,
κατά τη διάρκεια του οποίου, οι τέσσερις κατηγορίες (Stories, Happenings, Interviews, Themes)
«ζωντανεύουν» και διαδραματίζονται live στις 27, 28 και 29 Απριλίου στο Hyatt Regency
Thessaloniki.
Μαρία-Άννα Τανάγια
SHe did IT
Αποφάσισα ν’ αφιερώσω και τις τρεις ημέρες στις γυναίκες. Σ’ εκείνες που τα κατάφεραν
(ακόμα κι αν οι ίδιες δεν το πιστεύουν, ούτε το διαφημίζουν). Σ’ εκείνες που θέλουν να
μοιραστούν την ιστορία τους και να μας ξεναγήσουν στον κόσμο των ταξιδιών, της
επιχειρηματικότητας, της μόδας, της δημιουργίας, της δημιουργικότητας, της καλλιτεχνίας και
των τεχνών. Αποφάσισα να προσκαλέσω σ’ αυτό το εγχείρημα γυναίκες που γνωρίζω, θαυμάζω

και εκτιμώ πολύ. Ειλικρινά. Γι’ αυτό, θα ήθελα να σου τις γνωρίσω για να έχεις μία μικρή μόνο
εικόνα τι θα ζήσουμε εκείνες τις ημέρες!
Οι ομιλήτριες του Σαββάτου 28/04 (11.00-14.00)
Έλενα Σαμαρά
Αγαπούσε από πάντα τη μόδα και τη δια βίου μάθηση. Αποφάσισε ν’ ασχοληθεί και με τα δύο
και να τα υπηρετήσει με το δικό της τρόπο. Δε φοβήθηκε να χαράξει το δικό της δρόμο και να
δημιουργήσει το δικό της brand Elena Samara Couture το οποίο μετρά περίπου ένα χρόνο
ζωής, συνεργασίες, παρουσία σε εκθέσεις και πολύ θετικό feedback για την πρωτότυπη ιδέα
της να δώσει σε κάθε κομμάτι transformative ιδιότητες. Συνηθίζει να λέει πως είναι «μικρή,
αλλά δυνατή». Έχει πάντα μια καλή ιδέα, στέλνει πάντα θετική ενέργεια και είναι οπαδός του
girl power. Την θαυμάζω για όσα έχει καταφέρει και κυρίως για όσα ονειρεύεται.
Όλγα Mαρία Τσιλιγκίρογλου
Σχεδιάστρια και δημιουργός των κοσμημάτων “Olga Maria Jewel Inspirations”. Τα κοσμήματά
της έχουν ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, κι εκείνη έχει ταξιδέψει μαζί τους σε
εκθέσεις στο Βουκουρέστι και στη Νέα Υόρκη. Έχει το δικό της αυθεντικό στυλ και μια
elegance ματιά που είναι σήμα-κατατεθέν κάθε δημιουργία της. Στην ομιλία της θα μας μιλήσει
για την πορεία της και για όσα την εμπνέουν.
Kαλλιόπη Πασιά
Νομικός με έντονες λογοτεχνικές και ποιητικές τάσεις και ατόφια ανάγκη να υπηρετεί τον
πολιτισμό όπως μόνο εκείνη ξέρει. Θαύμαζα πάντα το ήθος με το οποίο αντιμετωπίζει κάθε τι
που κάνει. Συγγραφέας. Έχει γράψει την ποιητική συλλογή «Πού πάει το λευκό όταν το χιόνι
λιώνει;». Έχει μια υπέροχη ιστορία ν’ αφηγηθεί: για το ρόλο της στην έκδοση του «Εκ
Προμελέτης», ενός συλλογικού τόμου με κείμενα έγκλειστων εκπαιδευόμενων στη Λάρισα.
Ήταν άλλωστε η Επιστημονικά Υπεύθυνη ομίλου Δημιουργικής Γραφής στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης και Λάρισας.
Μάτα Μαρινίδου
Founder και Creative Director στην Two Yellow Feet. Αγαπά να μιλά για το Design, το Branding
αλλά και το Marketing. Σ’ αυτή τη live συνέντευξη, θα μας μιλήσει για το μεγαλύτερο rebranding
project της ζωής της: Την εμπειρία της με τον καρκίνο. Η Μάτα μου υπενθύμισε με τον πιο
καταλυτικό τρόπο το νόημα της ζωής και αδημονώ γι’ αυτή τη live συνέντευξη πολύ!
*More to be announced!
----------14.00-16.00
ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
-----------16.00-18.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
------------18.00-20.00
Β2Β
20.00-22.00
ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
Προσκαλούνται όλοι οι νοήμονες ψηφοφόροι της συνειδητής
άκυρης και λευκής ψήφου και των εκτός Βουλής Κομμάτων
και κυρίως όσοι είναι ενεργοί πολίτες ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
να ανιχνεύσουμε μαζί τις πολιτικές που χρειάζεται η Πατρίδα μας
για να αντικαταστήσουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησής της
με ένα Καποδιστριακό Σύνταγμα Περιφερειακής ("άμεσης") Δημοκρατίας (Ελβετικού τύπου)
με προτεινόμενες πολιτικές ποιοτικής ανάπτυξης των Πόλεων-αυτοδιοικούμενων Νομών
για μια «άλλη ΕΛΛΑΔΑ» (www.alliellada.gr)
στο Ξενοδοχείο "HYATT" (απέναντι από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης)
τoΣάββατο 28 Απριλίου 2018, ώρα 20:00-22:00, στην αίθουσα «Boardroom»
(και στα πλαίσια της Αγοραίας παρουσίασης «MoneyShow»).
Ταυτόχρονα θα διεκδικήσουμε άλλο Σύνταγμα, σε συνέχεια της λειτουργίας εκτός Βουλής

της Επιτροπής Διαλόγου για το Σύνταγμα, λίγο πριν αρχίσει η αλυσιτελής Αναθεωρητική
Διαδικασία του άρθρου 110 του Ελληνικού Συντάγματος!
Για να ανακτήσουμε την Εθνική μας Κυριαρχία
δημιουργώντας μια "άλλη ΕΛΛΑΔΑ" (www.alliellada.gr)
Για διευκρινίσεις και δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλέφωνο: 210 3648300 Fax: 210 3610882
Εmail:ekad@dimopolis.grSite:www.alliellada.gr
-------------MAIN LOBBY
------------9.00-22.00
DOCTOR JOBS-CAREER DAYS
ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ 697-4434797
DOCTOR CAREER DAYS @ HYATT REGENCY THESSALONIKI 2018
Στις 27,28 & 29 Απριλίου – Πρόσκληση για ατομικά ραντεβού
Σε ειδική αίθουσα του ξενοδοχείου Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Money
Show θα γίνει απο την εκπρόσωπο κλινικών μας ενημέρωση εργασιακών θέσεων και ανάλυση
δυνατοτήτων σε προσωπική βάση με σκοπό την εύρεση κατάλληλης θέσης για τον υποψήφιο
γιατρό.
Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί πρέπει να:
- έχουν ολοκληρώσει ειδικότητα
- έχουν 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία
- να μιλούν την γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να εργαστούν
- έχουν συναισθηματική νοημοσύνη
Τα ραντεβού θα γίνουν σε προσωπική βάση, με πλήρη εχεμύθεια.
Όλη η διαδικασία πρόσληψης παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με την κυρία Α.Μαγκριώτη
στο κινητό (+30) 6974 434 797 ή στείλτε το βιογραφικό σας
στο email: doctorjobsch@icloud.com.
-----------------------------------------------------------------KYΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
BALKANS MONEY SHOW-HYATT REGENCY THESSALONIKI
-------------------------------------------------------------------REGENCY BALLROOM
----------------------11.00-14.00
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΟΤ ΜΙΛΑΝΟ
Κεντρικό Θέμα : «Αγροτουρισμός – Γαστρονομία και Επιχειρηματικότητα» Εισηγητές :
Κος Πέγκας Σπύρος - Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων Δήμου
Θεσσαλονίκης
Κα Παρταλίδου Μαρία – Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Τομέας Αγροτικής Οικονομίας,
Κος Τασιούλας Δημήτριος – Σεφ, chef Ambassador 2018, Ιδιοκτήτης εστιατορίου Thria,
Κα Κουμεντάκη Σύλβια – Επιχειρηματίας – Ιδιοκτήτρια Chef’s Stories
Κα Μπουλασίδου Κυριακή - Διευθύντρια Γραφείου ΕΟΤ Μιλάνου
Κος Παλησίδης Γιώργος – Εκπαιδευτής ΙΕΚ Θέρμης, Μέλος ΔΣ
Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο
Εκπρόσωπος της Eurobank
Συντονίστρια πάνελ : Κα Χιωτοπούλου Ντέπυ
-------------14.00-16.00
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θέμα : «Πρωτογενής Τομέας – Μοχλός
Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας»
Εισηγητές :
Κος Γιωτάκος Κώστας

Κος Δημογιάννης Δημήτρης
Κος Μαχάς Γιώργος
Κος Σπανούλης Κώστας
Κος Φουντούλης Γεώργιος – Πρόεδρος VAENI ( Αγρ.
Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συν/μός Νάουσας )
Κος Αποστολόπουλος Κώστας – Αγρότης, Πρώην
Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος
--------------16.00-18.00
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σπάνια κάποιος μας ''πολεμάει'' κάνοντας κάτι εντυπωσιακά κακό. Συνήθως έχει κοιμίσει τους
άλλους στον κοινωνικό κύκλο συμπεριφέροντας τους καλά, και 'ξαγρυπνάει' για να εντοπίσει
πότε υπάρχει η παραμικρή δυσαρέσκεια για να σπεύσει να την ενισχύσει.
Ή εναλλακτικά, έχοντας κερδίσει τη γενική αποδοχή, τραβώντας τις κουρτίνες στα μάτια των
άλλων, παραλείπει ευγένεια ή εκδηλώσεις συμπάθειας συγκεκριμένα σε εμάς, ενώ τα δίνει
γενναιόδωρα στους άλλους.
Κρυμμένα Νοήματα στις Συμπεριφορές των Άλλων :
το Σεμινάριο μας στη Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 4 μμ. Hyatt , κρατήστε θέσεις - ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ!
--------------18.00-20.00
NΔ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ
-----------20.00-22.00
ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
--------------BALLROOM 1
--------------11.00-13.00
KEFIM-KENΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
-----------13.00-15.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα : «Κόκκινα Δάνεια»
-----------15.00-18.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-----------18.00-20.00
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
-------------20.00-22.00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΑΡΡΑ
Οι νόμοι που διέπουν την αγάπη στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, καθορίζουν και
την επιτυχία μας στον επιχειρηματικό χώρο. Όταν καταστρατηγούνται αυτοί οι νόμοι τότε
οδηγούμαστε στην αποτυχία. Γνωρίζοντας τους νόμους και τις τάξεις της αγάπης,
αποφεύγουμε την αταξία και την αποτυχία και έτσι κατορθώνουμε την επιτυχία σε κάθε τομέα
της ζωής. Στην εισήγηση αυτή θα δοθεί μια διαφορετική προσέγγιση στην επιτυχία, η οποία
βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς των σχέσεων, ακόμα και των επιχειρηματικών
Σύντομο βιογραφικό
Ο Κωνσταντίνος Τοκμακίδης, γεννήθηκε το 1956 και είναι έγγαμος με την Θεοτίμη Τασιούλη.
Έχει τέσσερα παιδιά και τέσσερα εγγόνια. Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος

Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το
1979, καθώς επίσης και Διδάκτωρ από το ίδιο τμήμα από το 1995. Υπηρετεί ως Καθηγητής
στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Τμήματος
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και διευθυντής του εργαστηρίου Τοπογραφίας. Διδάσκει
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, από το 1980 μέχρι σήμερα.
Το 2000 γνώρισε την Συστημική Αναπαράσταση και στην συνέχεια μαθήτευσε κοντά στον
Δημήτρη Σταυρόπουλο. Το 2002 γνωρίστηκε με τον Bert Hellinger και τον ακολούθησε στα
εκπαιδευτικά του σεμινάρια. Παράλληλα μαθήτευσε και σε άλλες μεθόδους ενεργειακής και
πνευματικής θεραπείας. Στην συνέχεια ασχολήθηκε με την βελτίωση σχέσεων. Από το 2005
διοργανώνει θεραπευτικές βιωματικές ομάδες στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες
πόλεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
-------------------BALLROOM 3
------------------11.00-13.00
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα : «Η Βόρεια Ελλάδα ως κόμβος ενεργειακών δικτύων. Η σημασία των δικτύων στην
τοπική οικονομία και στο ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους στις
γεωπολιτικές εξελίξεις»
------------13.00-15.00
ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κεντρικό Θέμα : «Παραγωγή – Καινοτομία – Απασχόληση – Εξωστρέφεια» Ενότητα 1η : «Δεν
τετραγωνίζουμε τον κύκλο»
Εισηγητές :
Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ «Έρευνα και Καινοτομία: Η
συμβολή του ΑΠΘ»
Παπαμίχος Νίκος - Χωροτάκτης πολεοδόμος
«Η χωροταξία τροχοπέδη ή επιταχυντής της ανάπτυξης;»
Λύχνας Αποστόλης - Μηχανικός παραγωγής της Olymbia Electronics «Έρευνα ανάπτυξη
παραγωγή και εξαγωγή συστημάτων ασφάλειας»
Λάκης Στροίκος - Χημικός Μηχανικός (Σύμβουλος επιχειρήσεων) «Καινοτομία στις
αγροδιατροφικές επιχειρήσεις»
Σταυρίδου Μαρία - Νομική σύμβουλος στο ΕΚΘ
«Στρατηγική απασχόλησης στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα»
Ζορμπάς Παύλος - Νομικός σύμβουλος Υπουργού Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.
Αλληλεγγύης
«Ενίσχυση απασχόλησης, προστασία της εργασίας και δίκαιη
ανάπτυξη»
Κρικώνης Κωσταντίνος - Managing director της Sezon.work
«Καινοτόμες εφαρμογές απασχόλησης στον Τουρισμό»
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος - Εμπορικός διευθυντής ΕΣΤΙΑ Baker
«Αρτοσκευάσματα με ταυτότητα»
Χλιάπας Παναγιώτης - Αγρότης- μεταποιητής
«Η μεταποίηση της βρώσιμης ελιάς»
----------15.00-17.00
ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
17.00-19.00
ΕΛΛΗΝΟΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
19.00-21.00
ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
21.00-23.00

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
----------------EPIDAYRUS
-----------------11.00-13.00
ΕUROCAPITAL
13.00-14.00
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
14.00-16.00
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
Οι Εκδόσεις Ελφίλ, με την ευκαιρία της εκδήλωσης του Money Show στη Θεσσαλονίκη,
προσκαλούν τον συγγραφέα των βιβλίων
«Η Σχολή των Θεών» και «Η Τεχνολογία του Dreamer»
για τριήμερο εκδηλώσεων με επίκεντρο τον συγγραφέα.
16.00-18.00
greektrader.gr
18.00-20.00
TRADERS
--------FOYER
--------10.00-12.00
ΑΡΤ-ΠΕΠΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12.00-14.00
ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
14.00-22.00
ΑΡΤ ΠΕΠΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
--------------EPHESUS I
--------------10.00-12.00
KOYTΣΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12.00-14.00
Kyros Law Oﬃces - Γιάννης Κυριακόπουλοςς
Παρουσίαση των δικαστικών ενεργειών για την κατάργηση της επικούρησης των συνταξιούχων
της ΕΤΕ. Η ενημέρωση θα διεξαχθεί από τον κ. Κυριακόπουλο & την κα Σκιαδιώτη, ενώ θα γίνει
σύντομη παρέμβαση-εισήγηση εκ μέρους εκπροσώπων των προσφευγόντων
13:00 - Παρουσίαση των δικαστικών εξελίξεων σχετικά με την προσφυγή των ζημιωθέντων
καταθετών-επενδυτών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ICSID – Washington. H
ενημέρωση θα διεξαχθεί από τον κ. Κυριακόπουλο
----------------------------------------------------------------------------14:00 - 15:00
Helinas (Ένωση Ελλήνων Επενδυτών)
Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες
Α) Σύντομη εισήγηση για τον ρόλο της Ενώσεων Ελλήνων Επενδυτών από τον Πρόεδρο –
Δικηγόρο κ. Γιάννη Κυριακόπουλο
Β) Έργο της Helinas έως σήμερα: Εποπτικές αναφορές που έχουν ήδη γίνει με αντικείμενο τις
εκδόσεις υβριδικών ομολόγων Ελληνικών Τραπεζών, από τον Γεν. Γραμματέα – Πολ. Μηχανικό
κ Γιώργο Κυριακόπουλο
----------------------------------------------------------------------------15:00 - 16:00
ΘΑΛΗΣ ΑΕΕΔ - Thales Advisory
Α) Παρουσίαση της εταιρείας από τον Δ/ντα Σύμβουλο, Πιστοποιημένο Αναλυτή Α. Νοδαράκη :
Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς κεφαλαίου & χρήματος το 2018

Β) Οι επενδυτικές τακτικές στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, από τον
Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Πιστοποιημένο Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου Π. Χαραλαμπόπουλο
Γ) Σύντομη τοποθέτηση από τον CEO Γιάννη Κυριακόπουλο, σχετικά με την προστασία των
επενδυτών
16.00-18.00
MVM DIGITAL MARKETING
18.00-20.00
ΧΜ
20.00-22.00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
-------------------EPHESUS 2
------------------11.00-12.00
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ενότητα 1η : «Παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Δημοπρατηρίου Αγροδιατροφικών Προϊόντων eauction market»
Εισηγητής :
Κος Τονικίδης Παύλος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κιλκίς
Ενότητα 2η : «Συν Δημιουργία, συνεργασία παραδοσιακών επιχειρήσεων με την Δημιουργική
Βιομηχανία, Co-Create»
Εισηγητής :
Κα Καλογερίδου Μαρία – Project Manager
------------12.00-14.00
NEW YORK COLLEGE
Κεντρικό Θέμα : «Η Βόρεια Ελλάδα στον Δρόμο της Ανάπτυξης»
Ενότητα 1η : «Προοπτικές Ανάπτυξης Γαστρονομικού Τουρισμού στη Β. Ελλάδα»
Εισηγητής :
Κα Αθανασοπούλου Μαρία – Ιδιοκτήτρια της Respond On Demand Ltd & Συνιδιοκτήτρια της
Top Tourism nonprofit company, Certified Ambassador to the World Food Travel Association
Ενότητα 2η : «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» Εισηγητής :
Κος Μαρμάγγελος Χαράλαμπος – Εμπορικός Διευθυντής της OLYMPIA ELECTRONICS
Ενότητα 3η : «Microsoft Hololens : The Future of Entrepreneurship and Mixed Reality»
Εισηγητές :
Ερευνητική ομάδα NYC, Κος Λαδόπουλος Νίκος, Κα Μούτσελου Ιωάννα, Κα Σαμπάνη Τζένη
Συντονιστής πάνελ : Κος Μιχαηλίδης Χαράλαμπος – Ακαδημαϊκός Διευθυντής NYC
-----------14.00-17.00
MANAGER’S OFFICE – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ενότητα 1η : «Σεμινάριο Εξαγωγών αποκλειστικά για Τρόφιμα, Ποτά, Λάδι» Εισηγητής :
Κος Δερμεντζόγλου Γεώργιος - Manager’s Oﬃce
Ενότητα 2η : «Ενδεδειγμένη προετοιμασία επιχείρησης και προϊόντος για μια σωστή εξαγωγική
διαδρομή»
Εισηγητής :
Κα Σκοτίδη Τζένη - Manager’s Oﬃce
-------------18.00-20.00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα : «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα»
-------------20.00-22.00
ΑΓΡΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
--------------------

EPHESUS 3
-------------------10.00 – 12.20
ALPHA PLAN
Θέμα : «Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – Οργάνωση και προετοιμασία για
την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο»
Εισηγητές :
Κα Σταμάτη Α. – Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Κα Τσακόγιαννη Α. – Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη DPO,
Διαμεσολαβήτρια ΥΠΔΙΚ
Κος Χατζηπαναγιώτης Σ. – Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων
------12.20-14.20
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
------------14.20-16.00
NINA SERVICE DOGS
Ενημερωτική εκδήλωση για τους σκύλους βοηθούς παιδιών και ενηλίκων με ορατές και μη
ορατές αναπηρίες και σκύλους βοηθούς ατομικών και ομαδικών συνεδριών. Πως εκπαιδεύονται
οι σκύλοι βοηθοί για άτομα με αναπηρία, ποιά είναι τα oφέλη που αυτοί προσφέρουν και πως
μπορούν να ενισχύσουν το έργο ειδικών επιστημόνων με εναλλακτική, καινοτόμα προσέγγιση;
Ειδικοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι εκπαιδευτές σκύλων, άτομα με αναπηρία και γονείς παιδιών
με αναπηρία θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους μαζί σας.
------------16.00-18.00
ΜΑΙΡΗ ΖΑΠΙΤΗ
------------18.00-22.00
ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
-----------------BOARDROOM
-----------------10.00-14.00
PUBLISHIT
Το publiSHIT, στο πλαίσιο του Money Show, «δραπετεύει» απ’ το μαγικό κόσμο του διαδικτύου
και αποκτά oﬄine υπόσταση. Για την ακρίβεια, μετατρέπεται σ’ ένα Pop-Up Magazine event,
κατά τη διάρκεια του οποίου, οι τέσσερις κατηγορίες (Stories, Happenings, Interviews, Themes)
«ζωντανεύουν» και διαδραματίζονται live στις 27, 28 και 29 Απριλίου στο Hyatt Regency
Thessaloniki.
Μαρία-Άννα Τανάγια
SHe did IT
Αποφάσισα ν’ αφιερώσω και τις τρεις ημέρες στις γυναίκες. Σ’ εκείνες που τα κατάφεραν
(ακόμα κι αν οι ίδιες δεν το πιστεύουν, ούτε το διαφημίζουν). Σ’ εκείνες που θέλουν να
μοιραστούν την ιστορία τους και να μας ξεναγήσουν στον κόσμο των ταξιδιών, της
επιχειρηματικότητας, της μόδας, της δημιουργίας, της δημιουργικότητας, της καλλιτεχνίας και
των τεχνών. Αποφάσισα να προσκαλέσω σ’ αυτό το εγχείρημα γυναίκες που γνωρίζω, θαυμάζω
και εκτιμώ πολύ. Ειλικρινά. Γι’ αυτό, θα ήθελα να σου τις γνωρίσω για να έχεις μία μικρή μόνο
εικόνα τι θα ζήσουμε εκείνες τις ημέρες!
Οι ομιλήτριες της Κυριακής 29/04 (11.00-14.00)
Φωτεινή Βαβίτσα
Learning Experience Consultant της Pro Seminars. Ιθύνων νους της σειράς Smart Conferences
«2018, Φέτος είναι η χρονιά μου», που έγινε το μότο μιας ευρύτερης παρέας και μας ενέπνευσε
να δούμε με θετική διάθεση, συνέπεια και δημιουργικότητα το έτος που διανύουμε. Στο Money
Show θα μας μιλήσει για την απόφασή της να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, την ένταξή της στο

δυναμικό της Pro Seminars, την ιδέα της που κατόρθωσε να κάνει πράξη και την αξία της
συνεχούς εκπαίδευσης που σηματοδοτεί την ουσιαστική εξέλιξη.
Xριστίνα Μαυροπαίδη
Αρχιτέκτονας και interior designer. Μαζί με τον εξίσου ταλαντούχο σύζυγό της Γιώργο
Σουλεκίδη σύστησαν το “Add My View”, ένα εικαστικό δίδυμο που δημιουργεί έργα τέχνης και
μεταμορφώνει καθημερινά αντικείμενα σε έργα τέχνης. Πρόσφατα παρουσιάστηκε η πρώτη
τους έκθεση στην γκαλερί Μυρό. Tην παρατηρώ και την θαυμάζω εδώ και πολλά χρόνια. Απ’
τους χαρακτηριστικούς τύπους ανθρώπου που δεν της αρέσει να μιλά για τον εαυτό της. Μετά
από δύο χρόνια επιμονής μου, δέχτηκε να μου δώσει συνέντευξη την οποία μπορείς να
διαβάσεις εδώ. Παρόλα αυτά, δέχτηκε να μας μιλήσει για το εικαστικό τους ταξίδι και να
μοιραστεί μαζί μας την ιστορία της.
Στέλλα Τσιαρβούλα
Υπεύθυνη Διοίκησης και Επικοινωνίας στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Ένας
άνθρωπος με απίστευτη ενέργεια, ουσιαστική καλλιέργεια και έναν καλό λόγο για όλους. Την
γνώρισα στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Δημοσιογραφίας (εκείνη παρακολουθούσε την
κατεύθυνση «Πολιτισμός και Επικοινωνία»), την θαύμαζα πάντα για την ενέργειά της και την
προσήλωσή της στη γνώση και την εξέλιξη. Την «προκάλεσα» να μοιραστεί μαζί μας την ιστορία
για το θέμα της διπλωματικής της και την πορεία που ακολούθησε. Είμαι σίγουρη ότι θα σε
συναρπάσει κι εσένα.
Χριστίνα Ταχιάου
Νομικός, δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής. Την παρακολουθώ και την διαβάζω απ’ την εποχή
που αρθρογραφούσε στις «Επιλογές» της εφημερίδας «Μακεδονία» και όργωνε την πόλη με το
ποδήλατό της. Είναι η μόνη ομιλήτρια που δεν την γνωρίζω προσωπικά, αλλά αδημονώ να την
συναντήσω και να της πάρω συνέντευξη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε να πούμε πολλά!
Πόλυ Κούλα
Σπούδασε Αρχαιολογικό στη Θεσσαλονίκη, έκανε μεταπτυχιακό στη Βυζαντινή Αρχαιολογία,
όμως αντί να επιστρέψει στη γενέτειρα της Κύπρο, παράμεινε στην πόλη για χάρη του έρωτα.
Με το σύζυγό της Αργύρη Χατζηεμμανουήλ, αποτελούν τη «νέα γενιά» του ιστορικού
Ζαχαροπλαστείου Μπεζές. Ο ρόλος της είναι πολύπλευρος: θα την βρεις απ’ το εργαστήριο
μέχρι τη διοίκηση (αν και θα μπορούσα άνετα να την φανταστώ σε ηγετική θέση marketing
οποιασδήποτε επιχείρησης). Έχει προτεραιότητα την οικογένειά της, έχει το δικό της μοναδικό
τρόπο να επικοινωνεί με τους ανθρώπους ουσιαστικά, έχει τη δική της ιστορία που σίγουρα θα
μας γλυκάνει.
Ναταλία Λαμπροπούλου
Σπούδασε κινηματογράφο και διακόσμηση και έγινε Youtuber για να συνδυάσει τις δύο μεγάλες
τις αγάπες. Στο κανάλι της “Natalie’s Cozyland” σου δείχνει με τον πιο καλαίσθητο τρόπο πώς
να ομορφύνεις το χώρο σου και πώς να βάλεις την προσωπική σου πινελιά στην
καθημερινότητά σου. Μου θυμίζει νεράιδα, την παρακολουθώ ανελλιπώς και αναμένω την
ομιλία της που κρύβει και μία DIY έκπληξη!
Γεωργία Κιζιρίδου
Εξελικτική-Σχολική ψυχολόγος, MSc. Φύσει και θέσει δραστήρια, επικοινωνιακή και πρόθυμη να
μοιραστεί συμβουλές. Την γνώρισα το καλοκαίρι, συναντηθήκαμε ξανά και πιάσαμε ώρες την
κουβέντα περί σχέσεων (αγαπημένο θέμα συζήτησης, γαρ). Στην ομιλία της θα συστήσει τη
συναισθηματική νοημοσύνη και φυσικά θα κουβεντιάσει μαζί μας για όλα όσα μας απασχολούν.
Αφροδίτη Ελένη Σεφερίδου
Εικαστικός με φαντασία και χιούμορ. Τόσο, που νιώθει «κουνέλι» και δημιούργησε τη σελίδα
“Me, myself and the rabbit” στο Facebook για να επικοινωνεί τις δημιουργίες της. Πρόσφατα,
παρουσίασε την έκθεση «UFO – Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα», στην οποία
παρουσιάζονται αντικείμενα με το δικό της ανορθόδοξο τρόπο. Μοιράστηκε την ιστορία της
στο publiSHIT, την συμπάθησα απ’ τις πρώτες λέξεις της που διάβασα, θα μας παρουσιάσει
μερικά απ’ τα αγαπημένα της έργα μέσω video και θα μας στείλει χαιρετίσματα απ’ τη
Γερμανία.
----------------14.00-16.00

ICF COACHING
Η «Συνάντηση Γνώσης», θα έχει ως κεντρικό θέμα: “Επιχειρησιακή Ηγεσία & Δεξιότητες
Coaching”και θα φιλοξενήσει στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή καταξιωμένων
επιχειρηματιών και ομιλητών σε θέματα Επιχειρησιακής Ηγεσίας και επαγγελματιών Coaches μέλη του ICF Greece Chapter.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14:00 - 14:30 Προσέλευση - Εγγραφή
14:30 - 14:35 Καλωσόρισμα Υπεύθυνης Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, ICF Greece Chapter
14:35 - 15:20 Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης: «Επιχειρησιακή Ηγεσία & Δεξιότητες
Coaching. Πως συνδυάζονται και τι εξασφαλίζουν»
Συμμετέχουν:
Ειρήνη Κόντρα, MBA, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Business Coach, μέλος του MarketingClub
Καλλιόπη Γκόρη, MSc, Personal & Executive Coach, Εισηγήτρια Ενδοεπιχειρησιακών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ελένη Ματράκη Δικηγόρος, Γλωσσολόγος, Life- Wellness & Business Coach
Παναγιώτα Αλεξίου, MBA, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Επιτροπής ICF Βορείου Ελλάδος,
Business & Career Coach, Founder ofSuccess Is Simple - smpc
Νίκος Αναγνωστόπουλος, MSc, Επιχειρηματίας, Συντονιστής Ασφαλειών MetLife
Συντονίζει: Ειρήνη Κόντρα
15:20 - 16:00 Ερωτήσεις Κοινού - Διάλογος
--------------------Οι Συναντήσεις Γνώσεις έχουν στόχο να διαδώσουν τα οφέλη του coaching στο ευρύ κοινό,
συστήνοντας σύγχρονες πρακτικές που βοηθούν τον άνθρωπο να δημιουργήσει καλύτερες
προϋποθέσεις ζωής καθώς επίσης και να εμπλουτίσουν την εργαλειοθήκη των επαγγελματιών
coaches, βελτιώνοντας την απόδοση και αποτελεσματικότητά τους.16.00-18.00
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
18.00-20.00
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
20.00-22.00
SOLIDUS
----------------MAIN LOBBY
----------------10.00-14.00
DOCTOR JOBS CAREER DAYS
ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ 697-4434797
DOCTOR CAREER DAYS @ HYATT REGENCY THESSALONIKI 2018
Στις 27,28 & 29 Απριλίου – Πρόσκληση για ατομικά ραντεβού
Σε ειδική αίθουσα του ξενοδοχείου Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Money
Show θα γίνει απο την εκπρόσωπο κλινικών μας ενημέρωση εργασιακών θέσεων και ανάλυση
δυνατοτήτων σε προσωπική βάση με σκοπό την εύρεση κατάλληλης θέσης για τον υποψήφιο
γιατρό.
Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί πρέπει να:
- έχουν ολοκληρώσει ειδικότητα
- έχουν 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία
- να μιλούν την γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να εργαστούν
- έχουν συναισθηματική νοημοσύνη
Τα ραντεβού θα γίνουν σε προσωπική βάση, με πλήρη εχεμύθεια.
Όλη η διαδικασία πρόσληψης παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με την κυρία Α.Μαγκριώτη
στο κινητό (+30) 6974 434 797 ή στείλτε το βιογραφικό σας
στο email: doctorjobsch@icloud.com.
14.00-16.00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΜΑΣΘ

16.00-18.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ
18.00-20.00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΜΑΣΘ
---------------------------------------------------------------ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ "ELIAS FARANGITAKIS"
EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9.00-22.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

HOTEL HYATT REGENCY THESSALONIKI 2310-401234
ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΛΣΑ ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΟΥ 2310-401234
---------------------------------------------------------------

ΟΣΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟ
org_usa@icloud.com, 6976435232

