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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Για 11η συνεχή χρονιά η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων, ΕΝΔΥ ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ethosEVENTS, το 
οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό 
ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν το συνέδριο – θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, το Greek Exports 
Forum,  το οποίο και φέτος θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα Greek Exports Awards 2023! 

Τα Greek Exports Forum & Awards 2023 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

Επισημαίνεται ότι συνδιοργανωτής και αρωγός στη φετινή διοργάνωση παραμένει για ακόμη 
μία φορά η Ένωση των υπαλλήλων ΟΕΥ, έχοντας μακρά παράδοση στις εξαγωγές.

Την απονομή των βραβείων Greek Exports Awards

Παρουσιάσεις επιλεγμένων αγορών από Υπαλλήλους Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων στους έλληνες εξαγωγείς

Β2Β Συμβουλευτικές Συναντήσεις Ελλήνων Εξαγωγέων 
με εκπροσώπους Διμερών Επιμελητηρίων

Τη διοργάνωση του συνεδρίου Greek Exports Forum

 digital

 digital

hybrid

 digital
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#GEFA21 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

309
συμμετέχοντες

12
χορηγοί

27
αιγίδες

50.000+
impressions

320+
δημοσιεύματα

14
χορηγοί επικοινωνίας

σε αριθμούς
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GREEK EXPORTS FORUM

Σε μια χρονιά κατά την οποία οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν ένα ακόμη ρεκόρ, 
υπερβαίνοντας το φράγμα των 50 δισ. ευρώ (ήδη από το ενδεκάμηνο του 2022), για 
πρώτη φορά στην ιστορία, η φετινή διοργάνωση των Greek Exports Forum & Awards 
έρχεται να προβάλει τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες και χρηστικά «εργαλεία», προκειμένου να 
ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Η διοργάνωση Greek Exports Forum & Awards διαχρονικά δίνει την ευκαιρία σε όλους 
τους εν δυνάμει εξαγωγείς να ακούσουν τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους, 
θεσμικούς και λοιπούς παράγοντες της αγοράς, να συζητούν για τα τελευταία 
οικονομικά δεδομένα, καθώς και για τα τελευταία αναπτυξιακά προγράμματα. 
Επιπλέον, επιτυχημένοι εξαγωγείς παρουσιάζουν τα success stories των εταιρειών 
τους και μοιράζονται με το κοινό τις δικές τους πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις.

Παράλληλα, η διοργάνωση θα αναδείξει και θα επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις που 
διακρίθηκαν στον εξαγωγικό τομέα, σε μία ακόμη χρονιά που κινήθηκε υπό την 
επήρεια των γεωπολιτικών συγκρούσεων, της πανδημίας και των υψηλών 
κοστολογίων.

το Forum
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GREEK EXPORTS AWARDS

Όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρό όραμα και επιχειρηματικές πρακτικές που 
ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν τις  υποψηφιότητές τους 
για τα Greek Exports Awards 2023 στο ethosevents.eu, επιλέγοντας μεταξύ των 
κατηγοριών εκείνη που αντιστοιχεί στο έργο και τις δραστηριότητές τους.

Η Κριτική Επιτροπή, με εξέχουσες προσωπικότητες από τον θεσμικό και 
επιχειρηματικό κόσμο καθώς και το κοινό, με ξεχωριστή ψηφοφορία θα αναδείξουν 
τους «πρωταγωνιστές» που οδηγούν την ανάπτυξη, μέσα από 45 συνολικές 
κατηγορίες βραβείων, σε 4 διαφορετικές θεματικές ενότητες εξαγωγικής 
δραστηριότητας. 

Η Τελετή Απονομής των Greek Exports Forum & Awards 2023 θα διεξαχθεί υβριδικά, 
μέσω της LiveOn, την πρώτη πλήρη, all-in-one, ψηφιακή πλατφόρμα για την 
Επιχειρηματική Επικοινωνία και τα Events, και το τρισδιάστατο ψηφιακό εκθεσιακό 
της κέντρο, το LiveOn Expo Complex. 

Special Export 
Awards

Top Export 
Companies

Top Export Brands
Top Export Assistance 

Companies

τα Awards
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Λήξη Υποβολής 
Υποψηφιοτήτων

13/02/23

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

21-24/02/23
Ψηφοφορία

Ανακοίνωση 
Αποτελεσμάτων

28/02/23

09/03/23
ΠΜ
ΜΜ

Β2Β 
Συμβουλευτικές 

Συναντήσεις
digital

10/03/23

Forum
digital

Τελετή Απονομής
hybrid
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Συλλογικό όργανο της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης με  αποστολή την προώθηση της 
εξωστρέφειας της οικονομίας της χώρας και 
την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων 
στις ξένες αγορές. 

Oι 170 εξειδικευμένοι υπάλληλοι του κλάδου της 
Οικονομικής Διπλωματίας στελεχώνουν το 
δίκτυο των 61 Γραφείων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων, των Πρεσβειών στο 
εξωτερικό, και τις υπηρεσίες της Γενικής 
Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

Τα Γραφεία ΟΕΥ παρέχουν πρωτογενή οικονομική 
και εμπορική πληροφόρηση, προωθούν τις 
εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και υποστηρίζουν τις ελληνικές 
επενδύσεις στο εξωτερικό.

Σχεδιάζει και υλοποιεί Digital και Hybrid 
επιχειρηματικές εκδηλώσεις (συνέδρια, 
φόρουμ, βραβεία),  αξιοποιώντας την πολύχρονη 
τεχνογνωσία της και την LiveOn, την καινοτόμο 
πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και 
Εκδηλώσεων.  

Ήδη καθιερωμένη στην ελληνική αγορά, 
απευθύνεται σε σημαντικούς κλάδους της 
οικονομίας: χρηματοοικονομικός, 
ασφαλιστικός, υγεία, φάρμακο, εξαγωγές, 
τεχνολογία, φιλοξενία, καφεστίαση, αγορά 
τροφίμων και ποτών.  

Στην Ελλάδα και διεθνώς, οι εκδηλώσεις της 
προσφέρουν στην επιχειρηματική κοινότητα και 
τα ανώτατα στελέχη της στοχευμένες ευκαιρίες 
ενημέρωσης, επικοινωνίας, προβολής και 
δικτύωσης. 

διοργάνωση
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LIVEON EXPO COMPLEX

Το  LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D 
εκθεσιακό & συνεδριακό κέντρο της LiveOn, 
της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ψηφιακής 
Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων, είναι ο ιδανικός 
online χώρος διεξαγωγής των ethosEVENTS 
αλλά και κάθε εκδήλωσης, συνεδρίου ή έκθεσης.

Πλήρως λειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο 
που υποστηρίζει τις εταιρείες να πετύχουν 
τους αναπτυξιακούς τους στόχους, η LiveOn 
οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό B2B & B2C 
εταιρειών με προηγμένα εργαλεία 
επικοινωνίας και ανάλυσης δεδομένων σε ένα 
τρισδιάστατο περιβάλλον, σχεδιασμένο ειδικά 
ώστε να αντικατοπτρίζει την εταιρική εικόνα 
και παρουσία στον πραγματικό κόσμο.

Το τεχνολογικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα 
της LiveOn δίνει τη δυνατότητα στους 
διοργανωτές εκδηλώσεων και εκθέσεων να 
σχεδιάζουν και να λειτουργούν τις φυσικές 
εκδηλώσεις τους σε ψηφιακή ή υβριδική 
μορφή. 

venue & LiveOn
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ LIVEON EXPO COMPLEX

reception desk

εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, 
θα κάνετε την εγγραφή σας και θα μιλήσετε 
μέσω μηνύματος ή βιντεοκλήσης με 
εκπροσώπους της ethosEVENTS

Μπορείτε να περιηγηθείτε ψηφιακά στο LiveOn Expo Complex όπως σε ένα φυσικό κτίριο.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες από τις δυνατότητες του LiveOn Expo Complex:

sponsors/exhibitors hall

εδώ θα επισκεφθείτε τα  e-stands των 
χορηγών της εκδήλωσης, θα συλλέξετε 
ενημερωτικό υλικό που σας ενδιαφέρει και θα 
επικοινωνήσετε μέσω βιντεοκλήσης και chat 
με τα στελέχη τους 

conference center

εδώ θα ενημερωθείτε για το συνεδριακό 
πρόγραμμα της εκδήλωσης και θα 
παρακολουθήσετε ζωντανά τις συνεδρίες που 
σας ενδιαφέρουν

organizer oice

εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την ethosEVENTS, 
το ethosGROUP  και τις δραστηριότητες τους και 
θα έρθετε σε επαφή με τους εκπροσώπους μας 
μέσω chat και video

b2b area

είναι η περιοχή που θα συναντήσετε online 
άλλους συμμετέχοντες και θα δικτυωθείτε, 
ανταλλάσσοντας στοιχεία επικοινωνίας και 
επικοινωνώντας μέσω chat και video

press center

εδώ θα ενημερωθείτε για τους χορηγούς 
επικοινωνίας της εκδήλωσης και θα διαβάσετε τα 
δελτία τύπου για την εκδήλωση και άλλες 
ενημερώσεις της ethosEVENTS

δείτε περισσότερα

venue & LiveOn
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ

Το Greek Exports Forum & Awards 
προσφέρει στον οργανισμό σας τη 
δυνατότητα να συνδέσει το όνομά του με 
την κορυφαία εκδήλωση του κλάδου και 
τους κορυφαίους επιχειρηματίες του.

Θα ενισχύσετε το brand σας με την 
παρουσία σας σε μια εκδήλωση με 
επίκαιρο, έγκυρο και πρωτοποριακό 
περιεχόμενο και θα διαμορφώσετε μέσα 
από αυτή νέες τάσεις στην Ελλάδα και 
διεθνώς.

Θα σας δοθεί ένα σημαντικό βήμα για να 
παρουσιάσετε τις υπηρεσίες σας, να 
τονίσετε τις καλές πρακτικές σας και να 
ξεχωρίσετε για τη φερεγγυότητα και την 
αξιοπιστία σας.

Θα επωφεληθείτε από σημαντικές 
δυνατότητες δικτύωσης, φυσικής και 
ψηφιακής, με άλλους σημαντικούς 
επαγγελματίες και εκπροσώπους των 
εταιρειών του κλάδου.

Θα προβληθείτε πολύπλευρα μέσα από 
ένα καινοτόμο κανάλι επικοινωνίας: το 
ειδικά διαμορφωμένο, ασφαλές 
περιβάλλον της LiveOn, τις θέσεις 
προβολής του LiveOn Expo Complex & το 
Ψηφιακό Περίπτερο σας.

Το brand σας και ο οργανισμός σας θα 
έχουν εκτεταμένη και δυναμική 
προβολή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
την εκδήλωση, μέσα από τα δίκτυα της  
ethosMEDIA, τα κοινωνικά μέσα της  
ethosEVENTS, καθώς και από τους 
χορηγούς επικοινωνίας μας.

1

2

3

4

5

6 γιατί να συμμετάσχετε;
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χορηγίες 
Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
tel: 210 998 4864
e-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu

Ηλίας Χρυσικός, Chief Commercial Oicer
tel: 210 998 4903
e-mail: chrysikos.e@ethosmedia.eu

Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager
tel: 210 998 4863
e-mail: manologlou.r@ethosmedia.eu

Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager 
tel: 210 998 4904
e-mail: papadopoulos.v@ethosmedia.eu

Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Manager
tel: 6932 430897
e-mail: oikonomaki.s@ethosmedia.eu

Υποβολές Υποψηφιοτήτων & Ατομικές Συμμετοχές 

Βούλα Βασιλικού, Key Account Executive 
tel.: 6971 618 615
E-mail:  vassilikou.p@ethosmedia.eu 

Λωρέττα Μπούρα, Key Account Executive 
tel: 6945 749854
e-mail: boura.l@ethosmedia.eu

Ομιλητές & Αιγίδες
Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content
tel: 210 998 4932
e-mail: vazaiou.m@ethosmedia.eu
Μαρκέλλα Φάρκωνα, Events Programme Executive
tel: 210 998 4865
e-mail: farkona.m@ethosmedia.eu

Marketing & Επικοινωνία
Ανδρέας Μπάλτας, Group Digital Marketing Specialist
tel: 210 998 4906
e-mail: baltas.a@ethosmedia.eu
Γεωργία Κουτσούγερα, Marketing Assistant
tel: 210 998 4934
e-mail: koutsougera.g@ethosmedia.eu

Συντονισμός Εκδήλωσης
Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director
tel: 210 998 4909
e-mail: salvarlis.k@ethosmedia.eu
Άρης Λαυδής, Associate Director, Events
tel: 210 998 4814
e-mail: lavdis.a@ethosmedia.eu
Πάνος Χαλαβαζής, Events Executive
tel: 210 998 4921 
e-mail: halavazis.p@ethosmedia.eu 

επικοινωνία
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ethosEVENTS  |  Lysikratous 64, 17674 Kallithea, Athens, Greece
T: (+30) 210 998 4950  |  www.ethosevents.eu  |  www.ethos-group.eu 

Greek Exports
Forum & Awards 2023

9-10 Μαρτίου 2023
LiveOn Hybrid Event
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https://www.linkedin.com/company/5351460/

