ΣΚΟΠΟΣ:
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο
πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης που παρέχει σε σύγχρονα θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, συνδιοργανώνει
με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για 12η φορά το Πανελλήνιο
Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet “E-Business Forum” την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Divani
Caravel.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην
Ελλάδα, η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η ανάλυση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την
ανάπτυξη γενικά του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στη χώρα μας. Ειδικότερα, εστιάζει το ενδιαφέρον του στους παρακάτω
τομείς:
Keynote Speakers
Κορυφαίοι επαγγελματίες μεγάλων επιχειρήσεων παρουσιάζουν σύγχρονες πετυχημένες πρακτικές γύρω από το
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Έρευνες on-line καταναλωτών
Όπως κάθε χρόνο, παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες έρευνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, τη συμπεριφορά των
on-line καταναλωτών, το ψηφιακό marketing και τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και το πώς οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τα
ψηφιακά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα.
Digital & Mobile Marketing
Θα παρουσιασθούν βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας και προβολής μέσω social networks και community sites, καθώς και
case-studies Ελληνικών επιχειρήσεων που αξιοποιούν το διαδραστικό μάρκετινγκ. Επίσης θα παρουσιασθούν εφαρμογές,
εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την αξιοποίηση του κινητού σε στρατηγικές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για το
mobile office αλλά και προχωρημένες υπηρεσίες προς καταναλωτές.
Rising Stars (Νέα επιχειρηματικότητα)
Νέοι διαδικτυακοί επιχειρηματίες παρουσιάζουν τα καινοτόμα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τις εμπειρίες τους στα
πρώτα τους βήματα.
E-Skills Recruitment Panel Discussion
Σημαντικά στελέχη θα συζητήσουν θέματα και προβληματισμούς για τη στελέχωση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου, την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, την τηλε-εκπαίδευση και την εύρεση στελεχών
Επίσης, έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που παρουσίασαν στο 11ο E-Business Forum, θα πραγματοποιηθούν Workshops,
όπου καταξιωμένοι επαγγελματίες θα παρουσιάσουν τις πιο σύγχρονες πρακτικές, τεχνικές και εργαλεία για ψηφιακές
πωλήσεις και marketing.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:
- Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται ενεργά με το ηλεκτρονικό εμπόριο
- Στελέχη και decision-makers εταιρειών όπου το ηλεκτρονικό επιχειρείν δύναται να αναβαθμίσει τις διαδικασίες τους (πχ.
πωλήσεις, logistics κλπ.)
- Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαδραστικού μάρκετινγκ (πχ. e-mail καμπάνιες, προβολή σε social media κλπ.)
- Νέους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο
- Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ή υποστηρικτικές σε αυτές (π.χ. τράπεζες, εταιρίες
λογισμικού, υπηρεσίες ασφαλείας, τηλεπικοινωνίες, κλπ.)

Οργανωτική Επιτροπή Forum: Πρόεδρος: Δρ. Ευάγγελος Κοσμίδης (ΟΠΑΠ Υπηρεσιών) | Μέλη: Φώτης Αντωνόπουλος
(GRECA), Δημήτρης Αρτεμίου (MEDNet International), Περικλής Βανικιώτης (Publicis), Αλέξης Δαυίδ (Gartner/Infosystems
ΕΠΕ), Καθ. Γιώργος Δουκίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ELTRUN), Γιώργος Καραντώνης (ΣΕΚΕΕ), Επ. Καθ. Γιώργος
Λεκάκος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μιχάλης Μωραΐτης (Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ - Nissan Greece), Θανάσης
Πετμεζάς (cosmoONE), Έφη Πρεσβεία (Accenture), Βάσω Ταξίδου.
Διοικούσα Επιτροπή ΕΙΠ: Πρόεδρος: Νίκος Χριστοδούλου | Αντιπρόεδρος: Διονύσης Μυρτίδης | Γενικός Γραμματέας:
Δημήτρης Πλαγιάννης | Μέλη: Χρήστος Δημητριάδης, Αργύρης Διαμαντής, Ευάγγελος Κοσμίδης, Γιώργος Νασούλης,
Βασίλης Παναγιωτίδης, Έφη Πρεσβεία, Περικλής Τσαχαγέας | Ex-officio: Αλέξης Δαυίδ.

