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1;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Χαλκιδική: Μείωση 20% στις πληρότητες
ξενοδοχείων τον Μάιο σε σχέση με το 2018

Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σελ.: 22 Ημερομηνία
έκδοσης:

03-04-2019

Επιφάνεια: 176.95 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

Χαλκιδική: Μείωση 20% crns πληρότη τεε 
ξενοδοχείων τον Μάιο σε σχέση με το 2018

ΔΥΣΚΟΛΑ αρχίζει η φετινή τουριστική οε- 
ζόν για τη Χαλκιδική, καθώς, σύμφωνα με 
τις μέχρι σήμερα προκρατήσεις, οι πληρότη
τες στα ξενοδοχεία της περιοχής τον Μάιο 
είναι μόλις 40%, έναντι του 60% του αντί
στοιχου περσινού διαστήματος. Την εκτίμη
ση αυτή έκανε ο πρόεδρος της Ενωσης Ξε
νοδοχείων Χαλκιδικής, του τοπικού Του
ριστικού Οργανισμού αλλά και της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόριις 
Τάσιος, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για 
το 14ο πολυσυνέδριο «Καινοτομία 8t ανά
πτυξη», το οποίο θα διεξαχθεί το ερχόμενο

Σάββατο, υπό την οργανωτική ευθύνη του 
ka-business.gr. Ο κ. Τάσιος τόνισε πως γε
νικότερα τα πράγματα για τον ελληνικό του
ρισμό δεν θα είναι εύκολα, καθώς η Τουρ
κία έχει επιστρέφει στην αγορά με χαμηλό
τερες τιμές. «Φαίνεται να έχουμε έναν Μάιο 
δύσκολο για τη χώρα. Η φετινή σεζόν χρει
άζεται υπομονή και επιμονή στη διατήρηση 
των τιμών» ανέφερε, σημειώνοντας πάντως

πως στο σύνολο της σεζόν παρατηρείται μια 
αποκλιμάκωση της πτώσης και ότι οι ξενο
δόχοι θα είναι ικανοποιημένοι αν η χρονιά 
κλείσει στα περσινά επίπεδα.

Το φετινό πολυσυνέδριο «Καινοτομία 
ft ανάπτυξη», που διαχρονικά δίνει έμφα
ση στην επιχειρηματικότητα και την ανά
πτυξη, έχει κεντρικό θέμα το σύγχρονο μο
ντέλο επιχειρηματικότητας, με ειδικές ανα

φορές στην καινοτομία στον τουρισμό, στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις και στην εκπαίδευ
ση. Σε αυτό θα συμμετάσχουν 55 ομιλητές 
από Ελλάδα και Ισραήλ, ενώ θα βραβευτούν 
τρεις επιχειρήσεις και δύο ομάδες μαθητών 
για τις καινοτόμες ιδέες τους.

«Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής 
υποστηρίζει την καινοτομία στην τουρισηκή 
εκπαίδευση, στις έρευνες της τουριστικής 
αγοράς, στα νέα τουριστικά προϊόντα και στο 
επόμενο διάστημα θα παρουσιάσει τις πρώ
τες έξι περιβαλλοντικές διαδρομές» ανέφε
ρε ο κ. Τάσιος.



2;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Πολυσυνέδριο με καλές ειδήσεις για την ανάπτυξη!
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,10 Ημερομηνία

έκδοσης:
03-04-2019

Επιφάνεια: 326.22 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολυσυνέδριο με 
καλές ειδήσεις 
για την ανάπτυξη!
Βήμα σε ανθρώπους που καινο- 
τομούν, επιχειρούν και επιμέ
νουν ελληνικά, βήμα σε ό,τι κα
λό γίνεται σε αυτή τη χώρα, δί
νει το 14ο Πολυσυνέδριο Καινο
τομία και Ανάπτυξη που διοργα- 
νώνει το ka-business.gr αυτό το 
Σάββατο, 6 Απριλίου, στο ξενο
δοχείο The MET. ΣΕΛ10



3;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Πολυσυνέδριο με καλές ειδήσεις για την ανάπτυξη!
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,10 Ημερομηνία

έκδοσης:
03-04-2019

Το Πολυσυνέδριο που κάνει focus σε καλές ειδήσεις
Με 55 ομιλητές πραγματοποιείται το Σάββατο το 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη

Βήμα σε ανθρώπους που καινοτο- 
μούν, επιχειρούν και επιμένουν ελληνι
κά. βήμα σε ό,τι καλό γίνεται σε αυτή 
τη χώρα, δίνει το 14ο Πολυσυνέδριο 
Καινοτομία και Ανάπτυξη που διοργα- 
νώνει το ka-business.gr αυτό το Σάββα
το, 6 Απριλίου, στο ξενοδοχείο The 
MET (09.30 το πρωί με 9 το βράδυ).

«Κάνουμε focus μόνο σε καλές ειδή
σεις. Έτσι σε αυτό το συνέδριο 55 ομι
λητές από την Ελλάδα και το Τελ Αβίβ 
θα παρουσιάσουν το νέο, σύγχρονο 
μοντέλο επιχειρηματικότητας, θα πα
ρουσιάσουν τους startuppers, την και
νοτομία στον τουρισμό, στην εκπαίδευ
ση, το πως η καινοτομία μπορεί να εί

ναι καταλύτης συνεργασίας των παρα
γωγικών φορέων» , δήλωσε μεταξύ άλ
λων η δημοσιογράφος-δημιουργός του 
ka-business.gr Ραλλιώ Λεπίδου στη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθη
κε χθες.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα βρα- 
βευθούν 4 επιχειρηματίες, άνθρωποι 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
καινοτομίας, αλλά και δυο σχολεία. 
Όσο υπάρχουν άνθρωποι να επιχειρούν 
και να καινοτομούν στην Ελλάδα μπο
ρούμε να ελπίζουμε σε μια άλλη Ελλά
δα, αυτήν της δημιουργίας, τόνισε η κ. 
Λεπίδου.

Στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου θα

παρουσιαστούν και καινοτομίες όπως 
το λ,άδι με επεξεργασμένο οξυγόνο που 
παράγει παραγωγός στη Βέροια, «δεν 
υπάρχει άλλη τέτοια πατέντα σε παγκό
σμιο επίπεδο», όπως τόνισε η κ. Λεπί
δου. Θα παρουσιαστούν επίσης και βιο
λογικό μέλι και κρέμες με χρυσό κ.ά.

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν ακό
μη για θέματα καινοτομίας, τουρισμού 
καθώς και για τη σημασία των συνερ
γειών, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλο
νίκης και πρόεδρος του Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πα- 
τουλίδου και ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και της 
ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος. «Μόνος μα

κριά κανείς δεν πάει» σημείιοσε χαρα
κτηριστικά η κ. Πατουλίδου, ενώ την 
αξία των συνεργειών όπως αυτή με τη 
Θεσσαλονίκη στα ζητήματα του τουρι
σμού ανέδειξε ο κ. Τάσιος.

Μίλησε ακόμη ο Δρ. Αθανάσιος Τσι- 
ρίκας, καθηγητής Human Resources 
and Talent Management στο πανεπιστή
μιο ESCE International Business Sch
ool του Παρισιού. Ο κ. Τσιρίκας, μαζί 
με ομάδα συνολικά 10 επιστημόνων - 
πάνω από τους μισούς είναι Έλληνες- 
έχουν στήσει το δίκτυο Taientire, το 
οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη αν
θρώπινου δυναμικού και με το οποίο το 
ka-business.gr αρχίζει συνεργασία,

όπως ανακοινώθηκε. «Το ka-business 
θα αποτελέσει το όχημα για να παρέ
χουμε υπηρεσίες στην Ελλάδα», όπως 
τόνισε, σημειώνοντας ότι αυτές είναι η 
ψυχομετρική ανάλυση του ανθρώπινου 
δυναμικού, η ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσα από συγκεκριμένες κα
τευθύνσεις, η ανάπτυξη μελλοντικών 
στελεχών σύμφωνα με τις επιχειρηματι
κές ανάγκες των εταιρειών κ.ά.

Στους φοιτητές θα δοθούν βεβαι
ώσεις παρακολούθησης.

Οι εργασίες θα μεταδοθούν ζωντανά 
με live streaming στο web tv του 
www.ka-business.gr

ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ



4;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Χαλκιδική: Μειωμένες οι πληρότητες στα
ξενοδοχεία για τον Μάιο

Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,9 Ημερομηνία
έκδοσης:

04-04-2019

Επιφάνεια: 736.21 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

Χαλκιδική: 
Μειωμένες 
οι πληρότητες 
στα ξενοδοχεία 
για τον Μάιο
Κυμαίνονται στο 40% σε σχέση με 60% τον 
αντίστοιχο μήνα του 2018, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής

■*9



5;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Χαλκιδική: Μειωμένες οι πληρότητες στα ξενοδοχεία για τον Μάιο
Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,9 Ημερομηνία

έκδοσης:
04-04-2019

Χαλκιδική: Μειωμένες οι πληρότητες 
στα ξενοδοχεία για τον Μάιο
Κυμαίνονται στο 40% σε σχέση με 60% τον αντίστοιχο μήνα του 
2018, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής

Στο 40% κατά μέσο όρο κινούνται οι πληρό
τητες στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής αυτόν τον 
Μάιο, μειωμένες συγκριτικά με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα (60%), σύμφωνα με τα στοι
χεία των προκρατήσεων, όπως τόνισε ο πρό
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρή
γορης Τάσιος, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου 
που δόθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για το 
14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη.

Λν κάνουμε τα περσινά νούμερα θα πολύ ικα
νοποιημένοι, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ απέδωσε την

πτώση στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει βγει πολύ 
δυναμικά, μετά δυο χρόνια ύφεσης. Σχετικά με 
την Τουρκία, τόνισε ακόμη ότι υπάρχει μια ακό
μη πρόκληση στο ενδεχόμενο επίτευξης τελικά 
διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και 
Ρωσία, η οποία θα επιτρέπει στους Ρώσους να 
επισκέπτονται τη γείτονα μόνο με ταυτότητα.

Η φετινή τουριστική σεζόν, σύμφωνα με τον 
κ. Τάσιο, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων χρειάζε
ται υπομονή και επιμονή, ιδιαίτερα στο θέμα της

διατήρησης των τιμών. Όπως τόνισε, φαίνεται ο 
Μάιος να είναι δύσκολος γενικά και για τη χώ
ρα, ωστόσο στο τετράμηνο τα πράγματα φαίνε
ται ότι θα πάνε καλύτερα, και από τη Βαλκανική 
και από την τοπική αγορά.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης Τύπου, 
προανήγγειλε εξάλλου τα εγκαίνια έξι περιπατη
τικών διαδρομών μέσα στον Μάιο από τις 20 
συνολικά που προγραμματίζονται στη Χαλκιδι
κή.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΟΥΦΗ



6;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Ολόκληρη η Ελλάδα πάει Θεσσαλονίκη!
Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σελ.: 1,26 Ημερομηνία

έκδοσης:
06-04-2019

Επιφάνεια: 464.11 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ
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1  Ολόκληρη η Ελλάδα πάει Θεσσαλονίκη!
Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σελ.: 1,26 Ημερομηνία

έκδοσης:
06-04-2019

Ολόκληρη η Ελλάδα πάει Θεσσαλονίκη!
■ Πάνω από 80 παραγωγοί τοπικών 

προϊόντων θα υποδεχθούν 150 
χονδρεμπόρουε από Ευρώπη και ΗΠΑ

Ατό την περσινή'έκθεση Gourmet Exhibition

Ρεπορτάζ
Μαρία ΜαθιοπούΒου
mmathiopoulou@dimokratianews.gr

Η
 Θεσσαλονίκη «που
λά» Ελλάδα τις επόμε
νες ημέρες, αναδεικνύ- 
οντας την ελληνική πα
ραγωγή και την καινο

τομία, αλλά και τους ανθρώπους 
που επιμένουν ελληνικά. Στο μεν 

λιμάνι η 3η Gourmet Exhibition, 
που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέ
σει μέχρι τη Δευτέρα, φιλοξενεί πε
ρισσότερους από 80 μικρούς παρα
γωγούς με σημαντική αντιπροσω- 
πευτικότητα προϊόντων, από ελιές, 
μέλι, αρτοποιήματα, σοκολάτες, βο
τανικά ροφήματα, μέχρι ζυμαρικά, 
όσπρια, γλυκά, καινοτόμα τρόφι
μα και φυτικά καλλυνπκά, οι οποίοι 
έχουν επιλεγεί με κριτήριο τα ποιο

τικά χαρακτηριστικά της παραγωγής 
τους. Την έκθεση θα επισκεφθούν 
επίσης 150 ξένοι χονδρέμποροι από 
όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ώστε 
να γνωρίσουν τα ελληνικά τρόφιμα, 
να τα βάλουν στην γκάμα τους και 
να γίνουν έτσι οι ίδιοι πρεσβευτές 
της Ελλτιδας στο εξωτερικό.

Η Gourmet Exhibition δημιουρ- 
γήθηκε το 2016 από μια ομάδα αν
θρώπων του κλάδου του τροφίμου 
(μικροί επιχειρημαύες, παραγωγοί, 
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τροφί
μων) που πιστεύουν στην ελληνική 
ποιουκή παραγωγή και θέλουν να 
τη συστήσουν στο εξωτερικό. Πραγ
ματοποιείται δε σηό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί
ας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
του Thessaloniki Food Festival.

Την ίδια ώρα, σε ένα άλλο ση
μείο της πόλης, στο ξενοδοχείο «The

Met», διοργανώνεται σήμερα το πο- 
λυσυνέδριο «Καινοτομία θ Ανά
πτυξη» του ka-business.gr, όπου 
θα συμμετάσχουν 55 ομιλητές από 
όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα ανα
δείξουν το νέο, σύγκρονο μοντέλο

επιχειρηματικότητας, την καινοτο
μία στην εκπαίδευση και στον του
ρισμό, τους ανθρώπους που καινο- 
τομούν και επιχειρούν και τους start 
uppers, κοινώς ανθρώπους που επι
μένουν ελληνικά. Μάλιστα, οι εργα

σίες του πολυσυνεδρίου, που έχει 
τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρει
ας Κεντρικής Μακεδονίας, θα ολο
κληρωθούν με βράβευση ανθρώ
πων που συμβάλλουν στην ανάπτυ
ξη της καινοτομίας στη χώρα.



8;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  14ο Πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πηγή: THESSNEWS Σελ.: 37 Ημερομηνία

έκδοσης:
06-04-2019

Επιφάνεια: 532.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

r

* Μ*
Πολυσυνέδριο

ΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΙΘΕΠΑΛΟΝΙΚΗ
6 -4-2019 ΞΕΝ0Δ0ΧΕί0 THE MET

Διοργάνωση

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΙΓβΙ Μ

ka-business.gr
καινοτομία & ανάπτυξη | περιοδικό « παλυαυνόδρια

β-εφημερίδα · web tv

Menarini Hellas
ΜΕΓΑΛΟΙ ΥΙΙΓΤΙΡΙΜΙΕΣ

£!HbWEU„
χαλκιδική

Thessaloniki
Man·/ stories, one hemt

ΥΠΟ
ΤΗΝ ftlflM

J ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

ME ΤΗΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ
MCI QINTERUFE Jg
I Ibl· *i*aahtikh mmk

.......... IBIS .1|ςε8ε ,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ "V 3 ’

HEEXPO (X

φεεδε

{jetomtam hmwess

Epsilon

ΧΟΡΗΓΟΙ

>$. EMTERBDFT /AENI
rjttwssA

ERIKOINflHIAI H3>3 — ^5raS»»iw iTHIS^NtWS f*CUS §ff l-jB ffllOO ^ IOO «ΜΑΚΜΑΟΝΙΑ

^MPTWA ekyuj«lken hbb Ίί/ ENlMEROSll

Παιό είναι το νέο
σύγχρονο μοντέλο
επιχειρηματικότητας - 
στη Ελλάδα

Η Καινοτομία και η
Επιχειρηματικότητα
ΣΗΜΕΡΑ

Καινοτομία:
Καταλύτης
Συνεργασίας
μεταξύ των
Παραγωγικών
Φορέων

ΐώ ‘, ν-ί.··.; · ': .. - - . ■- .." ··: β

Ελάτε
να γνωρίσετε 
τους start uppers
της
Ελλάδας

NEXT
GENERATION:
Καινοτομία 
στην Εκπαίδευση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς θα έρθουν 
κεφάλαια 
στην Ελλάδα -
Συνεισφορά
Ομονενών

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
επιχειρηματιών 
για την συμβολή 
τους στην 
ανάπτυξη
της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



9;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πηγή: KARFITSA Σελ.: 67 Ημερομηνία

έκδοσης:
13-04-2019

Επιφάνεια: 124.91 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
και ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το 14ο πολυσυνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη ολοκληρώθηκε 

με μεγάλη επιτυχία2.500 σύνεδροι πέρασαν καθ'όλη τη διάρκεια 
ms ημέραε ενώ 10.000 άτομα το είδαν με live streaming στο web 

tv.55 ομιλητέε on' όλη την Ελλάδα, τον Καναδά και το Ισραήλ 

ανέδειξαν το νέο σύγχρονο μοντέλο επιχειρηματικότηττκ, mus 
start uppers pas, την καινοτομία στην εκπαίδευση και τον τουρι

σμό και mus καινοτόμουε ανθρώπουε που επιχειρούν σήμερα.Δη- 
λαδή την άλλη Ελλάδα αυτή ms Δημιουργίαε και ms Ανάπτυξην



10;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  14ο ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πηγή: THESSNEWS Σελ.: 15 Ημερομηνία

έκδοσης:
16-03-2019

Επιφάνεια: 269.79 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

14ο ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ελάτε να δείτε ποιο είναι το νέο σύγχρονο μοντέλο 

επιχειρηματικότητας της χώρας μας, την Καινοτομία 
και την Επιχειρηματικότητα σήμερα, την Καινοτομία 
ως καταλύτη συνεργασίας με τους παραγωγικούς 
φορείς, τους Start Uppers μας και το ποια πρέπει να 
είναι η Καινοτομία στην Εκπαίδευση.

Το ΗΟ πολυσυνέδριο ΚΑΙ ΝΟΤΟΜΙΑ &. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και την υποστήριξη του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Οργανι
σμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, την Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας, την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και του OK! Thess.

Το 140 Πολυσυνέδριο «ΚΑΙ ΝΟΤΟΜ ΙΑ Δ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
θα αναδείξει τις προοπτικές, τις ευκαιρίες και τις νέες 
προκλήσεις της Ελλάδας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 6 
Απριλίου 2019 από τις 9:30 έως τις 2ΐ :οο στο ξενοδο
χείο THE MET της Θεσσαλονίκης και θα ολοκληρω
θούν με τη βράβευση ανθρώπων που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της καινοτομίας.

Εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, στελέχη επιχει
ρήσεων και τραπεζών, ακαδημαϊκοί, επιτυχημένοι 
επιχειρηματίες και start uppers που καινοτομούν, 
θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις και παρουσιάσεις 
, στις παρακάτω θεματικές:

■ Ποιο είναι το νέο μοντέλο Σύγχρονης Επιχειρη
ματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα;

■ Η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα: ΣΗΜΕΡΑ
■ Καινοτομία: Καταλύτης Συνεργασίας μεταξύ των 

Παραγωγικών Φορέων
■ Ελάτε να Γνωρίσετε τους START UPPERS της 

Βόρειας Ελλάδας
■ NEXT GENERATION: Καινοτομία στην Εκπαί

δευση
■ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 8. ΘΑΛΑΣΣΑ

% ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
tpag ka-business.gr
r wm κο-νο-ομίΓ. & ανοπτ.:.ιξΓ; j περ·ο&*.ό · ηολτκπ,ίνέ&ρια 

'*» ______ * web tv

ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4-4-2ΙΜ

Πολυσυνέδριο
ΑΙΝΟΤΌΜΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

■ Πώς θα έρθουν κεφάλαια στην Ελλάδα - Συνει-' 
αφορά Ομογενών

■ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 4 επιχειρηματιών για την συμβολή 
τους στην ανάπτυξη της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΛΑΤΕ να ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ τους start uppers της 
χώρας μας, τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που ΚΑΙΝΟΤΟ- 
ΜΟΥΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ επιμένοντας ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
κόντρα στις αντίξοες συνθήκες.

Όσο υπάρχουν άνθρωποι που καινοτομούν και 
επιχειρούν εντός ή εκτός ελληνικών συνόρων, μπο
ρούμε να ελπίζουμε σε μια Ελλάδα της Δημιουργίας 
και της Ανάπτυξης. Αυτούς τους ανθρώπους στηρίζει 
και προβάλλει εδώ και 8 χρόνια το ka-business.gr.

Στο πλαίσιο των εργασιών:
Στον εκθεσιακό χώρο επιχειρηματίες, καθηγητές 

και φοιτητές θα δείχνουν τις τελευταίες τους ευρεσι
τεχνίες και προϊόντα της αγοράς. Στους φοιτητές θα 
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι εργασίες 
θα μεταδοθούν ζωντανά με live streaming στο web 
tv του www.ka-business.gr στους 35 000 αναγνώ
στες του.



11;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Με το βλέμμα στην ανάπτυξη
Πηγή: REALNEWS Σελ.: 90 Ημερομηνία

έκδοσης:
21-04-2019

Επιφάνεια: 177.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 40500

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

Πολυουνέδριο Με το ΒΑέμμα 
στην ανάπτυξη
Τον Dan Marom, σύμ
βουλο της Παγκόσμιας 
Τράπεζας Επενδύσε
ων, υποδέχθηκε η Ραλ- 
λιώ Λεπίδου, δημοσι
ογράφος και διοργα- 
νώτρια του Συνεδρίου 
Καινοτομίας και Ανά
πτυξης, που έχει γίνει 
πια θεσμός. Ακολούθη
σε κοκτέιλ πάρτι, όπου 
όλοι οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να 
χαλαρώσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις 
για το Συνέδριο που 
μόλις είχαν παρακο
λουθήσει.
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1  Money talks
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 20 Ημερομηνία

έκδοσης:
22-03-2019

Επιφάνεια: 253.09 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 13695

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

talks
LEADER: Ενημερωτική εκδήλωση, οτο πλαίσιο δημο

σιοποίησης Tns Ins Πρόσκλησης για την υποβολή 
προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ.Π. 
LEADER/CLLD 2014 - 2020 με τίτλο «Πολιτισμόβ και 
Περιβάλλον “Εν Πλω”» Tns ΟΤΔ: Δίκτυο Συνεργασίαβ 
Δήμων ΠΕ Νήοων Αττικός, συνδιοργανώνουν ο Δήμοβ 
Ai'yivos με το Δίκτυο Συνεργασίαβ Δήμων ΠΕ Νήσων 
Αττικήε. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
27 Μαρτίου 2019 otis 18.00, στη συνεδριακή αίθουσα 
του ξενοδοχείου Δανάη, στην Αίγινα, οτο πλαίσιο ms 
Ins Πρόσκλησης, η οποία θα είναι ανοιχτή για την 
υποβολή αιτήσεων στήριξης έωε tis 10/6/2019, που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χα
ρακτήρα. Itoxos είναι η στήριξη του τομέα napoxns 
υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό 
με την αύξηση Tns προστιθέμενης αξίαε των γεωργικών 
προϊόντων μέσω ms ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού μικρού 
μεγέθουβ επιχειρήσεων μεταποίησηβ προϊόντων ms 
τοπικός παραγωγήβ

Eurobank; Στις 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική 
Συνέλευση Tns Eurobank με θέματα τη συγχώνευ
ση Tns Τράπεζαβ Eurobank Ergasias με την Grivalia 
Propetries, με απορρόφηση Tns δεύτερης από την 
πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεωε Συγχω- 
νεύσεωε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω 
Tns συγχώνευσης, την αύξηση του αριθμού των με
λών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου 
μέλουβ του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό του 
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλουε και μέλουε Tns 
Επιτροπήβ Ελέγχου.

Πολυσυνέδριο καινοτομίαβ: Το 14ο Πολυσυνέδριο 
«Καινοτομία & Ανάπτυξη» θα αναδείξει tis προοπτικέε, 
tis ευκαιρίεβ και tis νέεε προκλήσεις Tns Ελλάδαε. Οι 
εργασίεε θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 6 Απριλίου 
2019 από tis 9.30 έαις tis 21.00 στο ξενοδοχείο THE 
MET Tns Θεσσαλονίκης και θα ολοκληρωθούν με τη 
βράβευση ανθρώπων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
Tns καινοτομίας. Αναλυτικότερα στο σάιτ http://www. 
ka-business.gr.

LIFE Task Force: Η Ελληνική Task Force για το Πρό
γραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force - GR LTF) λει
τουργεί στο Πράσινο Ταμείο από το 2016, έχονταβ 
στόχο την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφήε 
του προγράμμστης LIFE για την αποτελεοματικότερη 
συμμετοχή Tns Ελλάδαβ σε έργα LIFE και την προώθη
ση ms περιβαλλοντικός και κλιματικός πολιτικός μέσω 
ολοκληρωμένων έργων. Στο πλαίσιο των δράοεων 
Tns ομάδαε, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική LIFE 
Task Force διοργανώνουν tis ακόλουθεε εκδηλώσεις 
από ΤΟ έωβ 12 Απριλίου, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο 
ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 2): θεματική ημερίδα «LIFE 
και Πόλεις», στις 10 και 11 Απριλίου 2019 και ενη
μερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα LIFE - Πρόσκληση 2019, otis 12 Απριλίου 
2019, καθώβ και έκθεση για tis δράσεις του Πράσινου 
Ταμείου, επισκέψιμη για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια 
του τριημέρου, 10-12 Απριλίου 2019.
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1  ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Σελ.: 66 Ημερομηνία

έκδοσης:
23-03-2019

Επιφάνεια: 313.94 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1200

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ



14;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πηγή: THESSNEWS Σελ.: 33 Ημερομηνία

έκδοσης:
23-03-2019

Επιφάνεια: 553.67 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

7A

I
ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6-4 - 2Q19 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET

Πολυσυνέδριο
• ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

■ ΟΓ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡνίΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Μ

Διοργάνωση

Ι<<3- business.gr
καινοτομία & ανάπτυξη | περιοδικό · πολυσυνέδριο

β-εφημερίδα » web tv

Menarini Hellas
ΜΙΓΜΟΙΥΝβΠΙΡΙΚΤΕΙ

χαλκιδικη
Thessaloniki
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Ποιό είναι to νέο
σύγχρονο μοντέλο
ε π ιχε ιρη ματ ικότ πτας 
σχπ Ελλάδα

Η Καινοτομία και π
Επιχειρηματικότητα
ΣΗΜΕΡΑ

Καινοτομία:
Καταλύτης
Συνεργασίας
μεταξύ των
Παραγωγικών
Φορέων

Ελάτε
να γνωρίσετε 
ιούς start uppers
της
Ελλάδας

NEXT
GENERATION:
Καινοτομία 
στην Εκπαίδευση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς θα έρθουν 
κεφάλαια 
στην Ελλάδα -
Συνειαψορά
Ομογενών

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
επιχείρημα ι ίων 
για ιην συμβολή 
τους στην 
ανάπτυξη 
της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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1  14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Πηγή: THESSNEWS Σελ.: 22 Ημερομηνία

έκδοσης:
26-04-2019

Επιφάνεια: 984.76 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ

CITYSOCIAL

0 npoefipos ίου δ.σ. ins «ΟΛΘ Α.Ε.» Σωτήριοε θεοφάνηε με τον πρόεδρο ins ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Μηάνε Πρέλεβιτε
και ιον πρόεδρο ίου δ.σ. ins «Menarini Hellas» Γεώργιο Συκιανάκη

Ο Στέφανοε Διαμαντόπουλοε του media ομίλου ίου «Ρόδιο Θεσσαλονίκη» με τη Ζιζή Συμεωνίδου

Με τον επιχειρηματία Χρήστο Λένο

Η δημιουργόε του ka-business.gr, δημοσιογράφοε 
και διοργανώτρια των ηολυσυνεδρίων «Καινοτομία 

& Ανάπτυξη», Ραλλιώ Λεπίδου, βράβευσε για 
τη συμβολή τουε στην ανάπτυξη ins καινοτομίαε 

ious Αθανάσιο Ράπτη, διευθύνοντα σύμβουλο 
ms «Xpuoos Οδηγόε», Ιωάννη Μουξενίδη 

του ομώνυμου ταξιδιωτικού ομίλου, Μανώλη 
Παντρελόκη, μέλοε του δ.σ. ins χαρτοβιομπχανίαε 

«ΜΕΛ» και Γεώργιο Συκιανάκη, διευθύνοντα 
σύμβουλο ins «Menarini Hellas»

Οι «Κουκλουσάξ», η ορχήστρα σαξοφώνων 
του Δημοτικού Ωδείου θέρμηε, επένδυσε μουσικά 

τη δεξίωση ins λήξηε των εργασιών

iffliiMwa

Η δημιουργόε του ka-business.gr, Ραλλιώ 
Λεπίδου γιόρτασε παράλληλα τα 8 χρόνια 

στον διαδικτυακό αέρα

Παλυουνέί
-»Η,ΑΙΝΟ 
ΤΑΝΑΠ

Με τον σύμβουλο ins Παγκόσμιαε Τράπεζαε 
Επενδύσεων Dan Marom, από το Ισραήλ

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι ερ
γασίες του 14ου πολυσυνεδρίου «Καινοτομία 
1 Ανάπτυξη» του ka-business.gr, με τη συμ
μετοχή περισσότερων από 2.500 συνέδρων 
και την ρεκόρ-παρακολούθηση των εργασιών 
περισσότερων από ιο.οοο ατόμων, μέσω live 
streaming στο web tv του ka-business.gr!

Οι 55 ομιλητές απ' όλη την Ελλάδα, τον Κα
ναδά, τη Γαλλία και το Ισραήλ σκιαγράφησαν 
το νέο σύγχρονο μοντέλο επιχειρηματικότητας, 
τους start uppers, την καινοτομία στην εκπαί
δευση και τον τουρισμό και τους ανθρώπους 
που καινοτομούν και επιχειρούν σήμερα, ανα- 
δεικνύοντας το πρόσωπο της «άλλης Ελλάδας», 
αυτής της Δημιουργίας και της Ανάπτυξης. Οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη δεξίωση για 
τα 8 χρόνια του ka-business.gr, του site που 
επιμένει ελληνικά και δημιουργικά.

Το επόμενο πολυσυνέδριο, το 150, θα διεξα- 
χθεί στη Λέρο, τον Ιούλιο του 2019.

Ο Στέφανοε Διαμαντόπουλο$, συντονιστήε του 
πάνελ «Ανθρωποι ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ 

και ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ σήμερα»
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1  ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πηγή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Σελ.: 13 Ημερομηνία

έκδοσης:
31-03-2019

Επιφάνεια: 294.05 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1200

Θέματα: ΛΕΠΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΩ
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ΑΙΝΟΤΟΜΙΑφΟΓ*ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δείτε το Νέο Σύγχρονο Μοντέλο Επιχειρηματικότητας 
Ελάτε να γνωρίσετε τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, 
που ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ

Ποιο είναι ίο νέο
σύγχρονο μοντέλο
ί. π ;χί.ιρημ ο. X i γ ό ι:1 \ ι ας 
ΟΤΠ Ελλάδα
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Καινοτομία:
Καταλΰτης
Συνερναοιας
μειαξύ ίων 
Π αρ α γο j ν νκών 
Φορέων

να vvoxoior u 
ϊοον start uppers
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NEXT
GENERATION:
Καινό ι ομ ία 
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Διοργάνωση

ka-business.gr
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β «φίίμεμίδϋ » wab u

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς θα έρθουν 
κεφάλαια 
στην Ελλάδα
ΕυνεκΤφορά
Ομογενών

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
επιχειρηματιών 
για την συμβολή 
τους οτην 
ανάπτυξη 
της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

«ΎΙβΙΧΜΙΙΤβΙ Menarini Hellas
ΗΜΙΜΕΙΜΙΒ
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