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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.02.2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΌ ΚΕΝΤΡΌ ΔΑΪΣ
(ΤΕΡΜΑ ΣΩΡΟΎ, ΜΑΡΟΎΣΙ)



Η Μάρκα είναι το βασικό περιουσιακό στοιχείο των εταιρειών μας. Είναι η διαχρονική 
αξία που οι εταιρείες μας τόσα χρόνια χτίζουν και υπερασπίζονται αλλά και που ο κα-
ταναλωτής έχει ανάγκη και επιθυμεί. Όπως όλα στη σημερινή εποχή, έτσι και το Επώ-
νυμο Προϊόν, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης και 
απέναντι σε έναν καταναλωτή που καταγράφει τα χαμηλότερα επίπεδα καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης. Το Επώνυμο Προϊόν καλείται να συνεχίσει να αποτελεί  τον φορέα οικο-
νομικής, κοινωνικής ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τον καταναλωτή. 

Η βιομηχανία των Επωνύμων Προϊόντων όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης  δεν έμεινε 
στάσιμη. Προχώρησε σε αναδιάρθρωση, επένδυσε σε πάγια,  σε καινοτομία και οργά-
νωση αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της. Το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε 
να φωτίσουμε μέσα από την Εσπερίδα μας είναι πως οι δυο κόσμοι, αυτός της βιο-
μηχανίας και αυτός του κράτους, μπορούν να λειτουργήσουν συνεργειακά με στόχο  
την ανάπτυξη.

Κορυφαίοι εκπρόσωποι από διάφορους κλάδους, θα μας μεταφέρουν τις τάσεις και το πώς 
βλέπουν να διαμορφώνεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο  λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 

15.00 – 15.30 Προσέλευση – Καφές

15.30 – 15.40 Χαιρετισμός 
 Νίκος Καραγεωργίου - Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Σ.Β.Ε.Π.

15.40 – 16.10 Η Ανάπτυξη έχει Όνομα & Επώνυμο
 Γιάννης Στουρνάρας - Διοικητής, ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

16.10 – 16.40 Μπορεί να βγει η Ευρώπη από την Κρίση;
 Λουκάς Τσούκαλης - Πρόεδρος, ΕΛΛΗΝΊΚΟ ΊΔΡΥΜΑ   
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΊΚΗΣ ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ (ΕΛΊΑΜΕΠ)

16.40 – 17.30 Διάλειμμα – Καφές

17.30 – 18.00 Brands Role for Growth 
 Giuseppe Morici - President Region Europe, BARILLA GROUP

18.00 – 18.30 Fast Moving Consumer … World. 
 Outside in perspectives and a challenge: will Greece   
 spin this wheel? 
 Γρηγόρης Σκλήκας - Senior Advisor, 
 Former COO EMEA & Board Member FRIESLANDCAMPINA

18.30 – 19.00 Εξαγορές και συγχωνεύσεις: Το στοίχημα της Ανάπτυξης;
 Αριστοτέλης Παντελιάδης – Διευθύνων Σύμβουλος, METRO ΑΕΒΕ
 

πρόγραμμα



Κόστος συμμετοχής:

Από 1 – 4 συμμετέχοντες:   120 € / άτομο + ΦΠΑ 

Από 5 και άνω συμμετέχοντες:  100 € / άτομο + ΦΠΑ

Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα και για να δείτε τα βιογραφικά των ομιλητών πατήστε εδώ. 

Για χορηγίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΣΒΕΠ, κα Ν. Τσέλλου

Τ: 210 9329650

E: info@esvep.gr 

Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές

Χορηγοί

* Ο ΕΣΒΕΠ είναι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων, 
και μέλη του είναι βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν ή εισάγουν και 

εμπορεύονται Επώνυμα Προϊόντα από τον κλάδο των ταχέως κινούμενων 
καταναλωτικών προϊόντων (FMCG).

http://esvep.gr/register-esvep-conference/
http://esvep.gr/event/%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%80-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1/

