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ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Η ETHOS EVENTS, το περιοδικό bIT & MOBILE
και το portal bITdaily.gr διοργανώνουν τo
Mobility Forum & Apps Awards και σας
καλωσορίζουν στoν κινητό κόσμο του 21ου
αιώνα. Η νέα γενιά κινητών συσκευών,
εφαρμογών και δικτύων αποτελούν έναν από
τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Μια
βιομηχανία παραγωγής υπηρεσιών και
προϊόντων, που συνδέουν δισεκατομμύρια
ανθρώπους με τη δύναμη του Διαδικτύου. Η
τεχνολογία αλλάζει τη φύση της ίδιας της
καινοτομίας, καθώς προχωρά και εξελίσσεται και
το σίγουρο είναι πως αλλάζει τον κόσμο.
MOBILITY FORUM &
APPS AWARDS

2 Απριλίου
Divani Caravel

Σε αυτό το πλαίσιο η αγορά των apps
εκτοξεύεται. Το 46% των καταναλωτών της
αγοράς εφαρμογών δεν έχει πρόβλημα να
πληρώσει για να αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης
κάποιας εφαρμογής. Το πιο σημαντικό από όλα
όμως είναι πως στο συγκεκριμένο τομέα
εμφανίζονται όλο και περισσότερες νεοφυείς
επιχειρήσεις.
Τα βραβεία Apps Awards 2015 θα αποτελέσουν
την κορύφωση του Μobility Forum και η ETHOS
EVENTS δεσμεύεται η διοργάνωση να
αποτελέσει αφετηρία για τη συστηματική
ανάδειξη των καλύτερων Ελλήνων δημιουργών
κινητών υπηρεσιών και εφαρμογών.

ΜΑΙΟΣ
HR COMMUNITY

14 Μαΐου

Η συγκυρία απαιτεί ενδελεχείς αναλύσεις και
στοχευμένες πολιτικές από την πλευρά της
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CONFERENCE & AWARDS

Divani Caravel

πολιτείας και των επιχειρήσεων όσον αφορά τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Η αναζήτηση των ταλέντων, του νεανικού
ανθρώπινου δυναμικού με γνώσεις και
τεχνολογικές δεξιότητες καθώς και οι
στρατηγικές αντιμετώπισης των μακροχρόνια και
των μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων είναι
ζητήματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο
HR Community Conference & Awards.
Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του διαλόγου
με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, ενεργή
συμμετοχή στο συνέδριο θα έχουν στελέχη της
αγοράς και εργαζόμενοι από το δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα καθώς και εκπρόσωποι από την
πολιτεία και τις εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού.
Οι βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στον
τομέα της αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού
και επαγγελματικής απασχόλησης θα
βραβευτούν και θα παρουσιαστούν στο
συνέδριο ως ένα βασικό δείγμα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.

OTCs & COSMETICS
CONFERENCE

Η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα
παρουσίασε την προηγούμενη πενταετία
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και παρά την
προσωρινή κάμψη που εμφάνισαν οι πωλήσεις
5 Ιουνίου
το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης και των
μειώσεων των τιμών των φαρμάκων, οι
Συνεδριακό
προοπτικές της αγοράς αυτής αναμένεται να
Κέντρο Εθνικής είναι ανοδικές για τα επόμενα χρόνια.
Ασφαλιστικής
Τις εξελίξεις στην παραγωγή, διάθεση και
εμπορία των OTC σκευασμάτων αναμένεται να
παρουσιάσουν στο συνέδριο εξειδικευμένοι
επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.

ΙΟΥΝΙΟΣ
HOSPITALITY FORUM &

17 Ιουνίου

Το συνέδριο θα προσφέρει σε όλους τους
ενδιαφερόμενους μία πλατφόρμα συζήτησης και
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AWARDS

ανταλλαγής απόψεων και θα τους δώσει την
ευκαιρία να αντλήσουν γνώσεις από τα καλύτερα
Συνεδριακό
παραδείγματα επιχειρήσεων του χώρου των
Κέντρο Εθνικής ξενοδοχείων, της φιλοξενίας, της ψυχαγωγίας
Ασφαλιστικής και της μαζικής εστίασης.
Πρόκειται για δυναμικούς κλάδους της
δημιουργικής οικονομίας και οι εκπρόσωποι τους
θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν το στίγμα της
δουλειάς τους στο συνέδριο της ETHOS
EVENTS. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί τόσο στις
οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και την
προσπάθειά τους να καθιερώσουν την επωνυμία
τους διεθνώς όσο και στα μικρότερα καταλύματα
ιδιωτικής ετικέτας που βρίσκονται διάσπαρτα
στην ελληνική επικράτεια, ωστόσο αποτελούν
μια κρίσιμη μάζα τουριστικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό θα απονεμηθούν βραβεία στις
επιχειρήσεις του κλάδου που διακρίνονται για
την αξιοπιστία, την ποιότητα, της τεχνολογική
ετοιμότητα, την καινοτομία τους αλλά και την
προσφορά τους συνολικά στην ελληνική
οικονομία.

H ETHOS EVENTS, το περιοδικό Insurance
World και το portal insuranceworld.gr,
διοργανώνουν το 8ο ασφαλιστικό συνέδριο
Insurance Conference, που στοχεύει μέσα από
τις θεματικές του ενότητες, τους καταξιωμένους
ομιλητές, τα κορυφαία στελέχη της αγοράς και
τους τεχνοκράτες προσκεκλημένους, να δώσει
χρηστικές πληροφορίες και πρακτικές λύσεις.
8ο INSURANCE
CONFERENCE

24 Ιουνίου
Divani Caravel

Η προηγούμενη χρονιά ήταν έτος
αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης και
σημαντικών εξελίξεων για την ασφαλιστική
αγορά. Στο φετινό συνέδριο τα στελέχη και οι
γνώστες της ασφαλιστικής αγοράς θα
παρουσιάσουν το αναπτυξιακό πλάνο των
εταιρειών, την κεφαλαιακή δυναμική τους, τις
τάσεις στις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους
καθώς και τη στρατηγική των μεγάλων
πολυεθνικών ομίλων και των θυγατρικών τους
στη χώρα μας.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
H Βιωσιμότητα, η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
και η Κοινωνική Καινοτομία είναι το κεντρικό
θέμα της διοργάνωσης του Ethos Sustainability
Forum, από την ETHOS EVENTS.

9ο ETHOS
SUSTAINABILITY FORUM
& AWARDS

2 Ιουλίου

Στόχος της διοργάνωσης είναι η επιβράβευση
της επιχειρηματικής ηθικής και η αναγνώριση
προτύπων συμπεριφορών και σχέσεων μεταξύ
της επιχείρησης, των μετόχων, των
εργαζόμενων, του πολίτη, του πελάτη, του
καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο
δραστηριοποιείται μια επιχείρηση ή ένας
οργανισμός.

Συνεδριακό
Κέντρο Εθνικής
Η οικονομία μετατρέπεται από οικονομία
Ασφαλιστικής
παραγωγών και καταναλωτών σε οικονομία
δημιουργών και σε αυτό το πλαίσιο οι κανόνες
της επιχειρηματικής ευθύνης αποτελούν πυξίδα
ανάπτυξης, οικονομικής και κοινωνικής
ευημερίας.

Το 9o Ethos Sustainability Forum αποτελεί τη
συνέχεια του CEO & CSR Money Conference, το
οποίο ξεκίνησε το 2007 και αποτελεί ένα από τα
παλαιότερα συνέδρια της ETHOS EVENTS.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

6ο PHARMA & HEALTH
CONFERENCE

15 Οκτωβρίου
Divani Caravel

Η ETHOS EVENTS, το περιοδικό Ph.B Pharma &
Health Business και το portal virus.com.gr
διοργανώνουν για έκτη συνεχή χρονιά, το
Pharma & Health Conference. Με τη συμμετοχή
των αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών,
εξειδικευμένων επιστημόνων και ανώτερων
στελεχών της αγοράς υγείας, το συνέδριο
επιχειρεί να αναδείξει τα υφιστάμενα
προβλήματα και κυρίως μέτρα και πολιτικές για
την εισαγωγή και στη χώρα μας ενός κοινωνικά
δίκαιου και επαρκούς συστήματος υγείας. Στο
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πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν οι οικονομικές
εξελίξεις και επιδόσεις για όλες τις εισηγμένες και
τις leader επιχειρήσεις του κλάδου υγείας στην
Ελλάδα. Η ατζέντα του συνεδρίου περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων τις εξελίξεις και τις προοπτικές
των φαρμακευτικών εταιρειών στο σημερινό
σύστημα υγείας, το θεσμικό πλαίσιο και η δομή
του συστήματος υγείας στη διαμόρφωση του
φαρμακευτικού κλάδου, τις επιχειρηματικές
προοπτικές και τις επενδύσεις σε έρευνα και
καινοτομία στον κλάδο της φαρμακευτικής, τα
εμπόδια και τις ευκαιρίες στις εξαγωγές
φαρμάκων και το ρόλο των γενόσημων
φαρμάκων στην υπηρεσία των ασθενών και του
συστήματος υγείας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Η ETHOS EVENTS, το περιοδικό Ph.B Pharma &
Health Business και το portal virus.com.gr
διοργανώνουν το 4ο συνέδριο Clinical Research
Conference. Στόχος του συνεδρίου είναι να
αναδείξει την πορεία της κλινικής έρευνας
φαρμάκων και τις δυνατότητες της Ελλάδας ως
πόλου έλξης επενδύσεων στην κλινική έρευνα.

1 Δεκεμβρίου
4ο CLINICAL RESEARCH
CONFERENCE

Στο συνέδριο θα συζητηθούν όλες οι πτυχές της
κλινικής έρευνας, μεταξύ των οποίων ο ρόλος
του σχεδιασμού των μελετών, καθώς και οι
ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
του θέματος.

Συνεδριακό
Κέντρο Εθνικής Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι της Πολιτείας,
Ασφαλιστικής των Υγειονομικών Περιφερειών, των
νοσοκομείων, του ΕΟΦ, ερευνητές και στελέχη
των μεγάλων διεθνών φαρμακοβιομηχανιών,
που βασίζονται και δραστηριοποιούνται
συστηματικά στην έρευνα, ακαδημαϊκοί και
επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό θα θέσουν επί τάπητος όλες τις
παραμέτρους της έρευνας και ανάπτυξης και των
κλινικών ερευνών. Μεταξύ άλλων θα
παρουσιαστούν οι διεθνείς τάσεις και καλές
πρακτικές στον τομέα και η σύνδεση κλινικής
έρευνας και ποιότητας ιατρικής φροντίδας.
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4ο GREEK EXPORTS
AWARDS

11 Δεκεμβρίου
Divani Caravel

Στόχος των βραβείων Greek Exports Awards
είναι η ανάδειξη και επιβράβευση του ελληνικού
επιχειρείν που συνδράμει στην αύξηση της
παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και
της απασχόλησης στη χώρα μας και προσφέρει
παραδείγματα προς μίμηση στις υπόλοιπες
επιχειρήσεις. O στόχος των βραβείων είναι να
συνεισφέρουν και να βοηθήσουν τις ελληνικές
εξωστρεφείς επιχειρήσεις στις προσπάθειες να
αναπτυχθούν σε νέες ξένες αγορές.
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