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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, αναδεικνύοντας διαχρονικά μέσα από τη θεματογραφία και τις παρεμβάσεις της τη
σημασία που έχει για τη χώρα μας η υγιής, καινοτόμος και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα διοργάνωσε,
στο πλαίσιο των ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/conferences, το 1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας με θέμα
«Επιχειρώντας στο μέλλον, 2015-2020», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 362 σύνεδροι στην πλειονότητά τους τους ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων,
εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου και θεσμικών φορέων, σύμβουλοι και ακαδημαϊκοί,
εκπροσωπώντας 164 επιχειρήσεις και οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε
εξαιρετικά αποτελεσματικό networking.
Στόχος του συνεδρίου ήταν να αξιολογηθεί το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα στη
χώρα μας και ταυτόχρονα να καταγραφούν οι δράσεις που η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει για την
ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, στο παρόν αλλά και στο μέλλον, καθώς και για την αύξηση της
χρηματοδότησης και των επενδύσεων, την ουσιαστική προαγωγή της καινοτομίας, της
ανταγωνιστικότητας και της διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να δημιουργηθούν
συνθήκες επιτυχημένης εξωστρέφειας με σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.
Η θεματολογία του συνεδρίου, οι κεντρικοί ομιλητές και η σύνθεση των πάνελ ήταν υψηλού επιπέδου και
πρόσφεραν σε βάθος αναλύσεις, προβλέψεις και συζητήσεις με άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα,
αντικατοπτρίζοντας επιτυχώς το κύρος και την τεχνογνωσία της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.
H καμπάνια επικοινωνίας και προβολής ήταν εντατική. Περιλάμβανε ευρεία κάλυψη από σημαντικά
έντυπα, ηλεκτρονικά και ραδιοτηλεοπτικά μέσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη διεξαγωγή του
συνεδρίου. Με στόχο την προβολή του μέσω νέων, εναλλακτικών διαύλων επικοινωνίας, αλλά και την
άμεση αλληλεπίδραση με κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη του διαδικτύου, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε
πλάνο προβολής του συνεδρίου στα social media. Συνολικά, 281.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν
για τo «Facebook event» του συνεδρίου.
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Πριν από το συνέδριο δημοσιεύθηκαν 3 άρθρα σε έντυπα μέσα, 40 σε ψηφιακά και 3 αφιερώματα σε
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, προαναγγέλλοντας το συνέδριο και παρουσιάζοντας τη θεματολογία και τους
ομιλητές.
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Η προβολή της εκδήλωσης από τα μέσα της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ περιλάμβανε δημοσίευση 14 ολοσέλιδων
καταχωρήσεων με τα λογότυπα των χορηγών στην εφημερίδα, 9 ολοσέλιδων καταχωρήσεων στο
ημερήσιο newsletter Newsday με παραλήπτες τους συνδρομητές της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ανάρτηση του
banner του συνεδρίου για το διάστημα από 20/3 έως 6/5 στην κεντρική σελίδα του naftemporiki.gr και
ROS (run of site), καθώς και εκτενή αρθρογραφία και αφιερώματα στις ομιλίες και τις συζητήσεις που
δημοσιεύθηκαν τόσο στην εφημερίδα, όσο και στο naftemporiki.gr

Μετά από τη διεξαγωγή του συνεδρίου υπήρξε κάλυψη και εκτενής αναφορά στα καταληκτικά του
συμπεράσματα από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών ΜΜΕ, αλλά και από διεθνή μέσα, όπως BBC, Al
Jazeera International και Politico EU. Πιο συγκεκριμένα, το συνέδριο καλύφθηκε από 9 ελληνικά
τηλεοπτικά κανάλια (MegaChannel, StarChannel, AlphaTV, SKAITV, Nerit, ΕΡΤ, ΕΒΕΑ WEBTV, ANT1TV, Star
Κεντρικής Ελλάδας) με πολλαπλές αναφορές, 9 έντυπα και 109 ψηφιακά μέσα. Στα προαναφερόμενα
μέσα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, στα οποία η προβολή είναι εκτενέστατη με
την παρουσίαση και την ανάλυση μίας προς μία των ομιλιών και των συζητήσεων.
Επιπροσθέτως, πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου απεστάλησαν 3 ενημερωτικά newsletters με
επίκαιρες πληροφορίες για το συνέδριο και τα λογότυπα των χορηγών σε περίπου30.000 στοχευμένους
παραλήπτες που αντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν της αγοράς, καθώς και στους συνδρομητές της
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Αυτοί οι στοχευμένοι παραλήπτες έλαβαν μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου τον
απολογισμό του, που περιλαμβάνει περιλήψεις και τα πλήρη videos των ομιλιών.
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Η παρούσα επισκόπηση περιγράφει λεπτομερώς το σχέδιο επικοινωνίας του συνεδρίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (MARKETING PLAN)
Με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική επικοινωνία του συνεδρίου και των καταληκτικών του
συμπερασμάτων σε στοχευμένο κοινό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εντατική καμπάνια προβολής του
που περιλάμβανε:
Πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου:
 Δημιουργία minisite του συνεδρίου hosted στο κεντρικό site: naftemporiki.gr
 Έντυπη καταχώρηση
 Ηλεκτρονικά banners
 Δημιουργία σχετικής «εκδήλωσης» στο Facebook («Facebook event»), δηλαδή μίας σελίδας
αποκλειστικά αφιερωμένης στο συνέδριο, η οποία ενημερωνόταν διαρκώς
 HTML emails
 Αποστολή προαναγγελτικού Δελτίου Τύπου στο σύνολο των ΜΜΕ (έντυπων, ηλεκτρονικών και
ραδιοτηλεοπτικών) και σε 386 διαπιστευμένους δημοσιογράφους σχετικών ρεπορτάζ (πολιτικό,
ανάπτυξης, οικονομικό, επιχειρηματικό, ΑΠΕ), με τηλεφωνικό follow-up για την εξασφάλιση της
δημοσίευσης.
 Αποστολή τελικού προγράμματος και πρόσκλησης στους εκπροσώπους του Τύπου και τηλεφωνικό
follow-up.
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Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μετά από τη διεξαγωγή του:
 Δημιουργία και λειτουργία pressdesk κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για την υποδοχή και
εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων, των φωτορεπόρτερς και των τηλεοπτικών συνεργείων, καθώς και
για την παροχή υλικών όπως φωτογραφίες, παρουσιάσεις και ομιλίες ομιλητών, κ.λπ.
 Ζωντανή κάλυψη των εργασιών του συνεδρίου στα social media. Επί 11 ώρες, στις 7 Μαΐου 2015, το
hashtag #Νconferences ήταν ανάμεσα στα πιο δημοφιλή ελληνικά θέματα στο Twitter («trending
topic»), κινούμενο μεταξύ της 5ης και της 1ης θέσης (πηγή: Twitter/ @trendinaliaGR).
 Αποστολή απολογιστικού δελτίου τύπου σε όλα τα μέσα και τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους
την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου στις 14.30 μ.μ., καθώς και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.
 Σύνταξη της λίστας παρόντων στο συνέδριο και αποστολή της στους χορηγούς.
 Ενημέρωση του site του συνεδρίου με φωτογραφίες, τα πρακτικά και τα καταληκτικά συμπεράσματα,
τις παρουσιάσεις και τα videos από όλες τις ομιλίες, τις επωνυμίες των εταιρειών που συμμετείχαν και
ενδεικτικά δημοσιεύματα.
 Δημιουργία HTML newsletter με τα λογότυπα των χορηγών hyperlinked για την εταιρική τους
ιστοσελίδα, τα καταληκτικά συμπεράσματα, φωτογραφίες των ομιλητών, περιλήψεις και τα πλήρη
videos των ομιλιών και των συζητήσεων πάνελ και αποστολή του σε όλη την αγορά (περίπου 30.000
στοχευμένους παραλήπτες) και στους συνδρομητές της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.

ON LINE ΠΡΟΒΟΛΗ
Ιστοσελίδα
Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια πλήρως λειτουργική ιστοσελίδα. Η
ιστοσελίδα ενημερωνόταν διαρκώς με κάθε νέα πληροφορία σχετικά με τη θεματολογία και το πρόγραμμα,
τους επιβεβαιωμένους ομιλητές, τους χορηγούς, τον χώρο διεξαγωγής, το κόστος και τη διαδικασία εγγραφής.
Μετά το συνέδριο ενημερώθηκε με φωτογραφίες, τα πρακτικά και τα καταληκτικά συμπεράσματα, τις
παρουσιάσεις και τα videos από όλες τις ομιλίες, τις εταιρείες που συμμετείχαν και τα σχετικά δημοσιεύματα.
Η ιστοσελίδα θα παραμείνει στον «αέρα» για έναν χρόνο, οπότε θα φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση του
συνεδρίου. Στη συνέχεια οι πληροφορίες σχετικά με το 1οΣυνέδριο Επιχειρηματικότητας θα συνοψιστούν σε
ειδικό μενού με τον τίτλο Προηγούμενες Διοργανώσεις.
Διεύθυνση ιστοσελίδας (url):
http://events.naftemporiki.gr/Epixeirimatikotita
Στατιστικά επισκεψιμότητας από την Παρασκευή 20 έως και την Πέμπτη 7Μαΐου 2015
Σύνολο page views: 32.683
Σύνολο επισκέψεων: 16.384
Μοναδικοί επισκέπτες: 11681

Ηλεκτρονικά Banners
Τα ηλεκτρονικά banners του Forum αναρτήθηκαν από τις 20/3 έως και τις 6/5 στην κεντρική σελίδα του
naftemporiki.gr, σε δύο σημεία, και συγκεκριμένα στην κεντρική μετώπη σε διάσταση 728x90 και στην
πρώτη θέση banner δεξιά σε διάσταση 300x250, καθώς και στις εσωτερικές σελίδες ROS (run of site).
Στατιστικά ηλεκτρονικών banners στο naftemporiki.gr:
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300x250
1.770.197
346.908
1.969
1.685
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Impressions
Uniques
Clicks
Uniques Clicks

728x90
2.521.499
481.600
1.974
1.649

Banner 300x250
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Banner 728x90

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Προβολή στην εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Αριθμός ολοσέλιδων καταχωρήσεων στην εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 14
Αριθμός ολοσέλιδων καταχωρήσεων στο καθημερινό newsletter Newsday: 9
Περίοδος εμφάνισης της καταχώρησης: Από 24 Μαρτίου έως 14 Μαΐου 2015
Σύνολο φύλλων κυκλοφορίας*: 10.000
Συνολική αξία προβολής*: 100.850€
* Ο συνολικός αριθμός των φύλλων κυκλοφορίας αντιστοιχεί στις συνδρομές και στα πωλούμενα φύλλα. Η συνολική αξία
διαφημιστικής προβολής υπολογίζεται με βάση τις τιμές τιμοκαταλόγου.

Πίνακας με τις ημερομηνίες εμφάνισης της καταχώρησης του Forum στην εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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NEWSDAY
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8

ΜΕΓΕΘΟΣ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η τελική καταχώρηση του συνεδρίου, όπως εμφανίστηκε στη σελίδα 7 της εφημερίδας στις 7/5 με τα
λογότυπα όλων των χορηγών και τα ονόματα όλων των ομιλητών:
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ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

DIRECT MARKETING
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Πριν από το συνέδριο απεστάλησαν 3 HTML emails (27/3, 21/4,29/4) σε περίπου 30.000 στοχευμένους
παραλήπτες από το σύνολο της αγοράς, καθώς και στους συνδρομητές της εφημερίδας (4.800) και τους
εγγεγραμμένους χρήστες του naftemporiki.gr (12.000).
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Επιπλέον διοργανώθηκε κλήρωση συνδρομητών για δωρεάν παρακολούθηση του συνεδρίου που
υποστηρίχθηκε με 3 αποστολές newsletters στους συνδρομητές της εφημερίδας (23/4, 24/4, 28/4).Αυτά
τα στοχευμένα emails είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να ενημερωθεί η αγορά σχετικά με το συνέδριο και
να αυξηθούν οι εγγραφές για παρακολούθησή του, αλλά μετά από κάθε αποστολή παρατηρείτο μεγάλη
αύξηση επισκεψιμότητας στο site του συνεδρίου και στις εταιρικές ιστοσελίδες των χορηγών.

SOCIAL MEDIA

Σελίδα

Ιδίως όσον αφορά τη ζωντανή κάλυψη των εργασιών του συνεδρίου στα social media, αυτή
περιελάμβανε:
 Απευθείας μετάδοση των εισηγήσεων (αποσπάσματα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων) μέσω του
καναλιού (https://www.youtube.com/user/naftemporikigr) του naftemporiki.gr στο YouTube και
ταυτόχρονο διαμοιρασμό τους στη σελίδα του naftemporiki.gr στο Facebook, στο Twitter μέσω του
λογαριασμού που διατηρεί το naftemporiki.gr, αλλά και στο «Facebook event» του συνεδρίου. Οι εν
λόγω απευθείας μεταδόσεις έχουν αρχειοθετηθεί και τα βίντεο έχουν αναρτηθεί εδώ
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLwDocBHWTPAMuomGQxj22kI5A7YYJGH3s).
 Παράλληλα, απευθείας μετάδοση των εισηγήσεων (αποσπάσματα στην πλειονότητα των
περιπτώσεων) αποκλειστικά στη σελίδα του naftemporiki.gr στο Facebook, με τη χρήση ειδικής
εφαρμογής για κινητές συσκευές. Σχετικό παράδειγμα υπάρχει εδώ
(https://www.facebook.com/naftemporikigr/posts/846110052130657).
 Συνεχής ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, από το naftemporiki.gr με δημοσιεύσεις (μηνύματα
κειμένου, φωτογραφίες) σε Facebook και Twitter. Τα σημαντικότερα νέα του συνεδρίου υπάρχουν
συγκεντρωμένα στην αντίστοιχη θεματική συλλογή
(https://twitter.com/naftemporikigr/timelines/595953670526803968) tweet που δημιουργήθηκε.
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Με στόχο την κάλυψη και την ευρύτερη προβολή του συνεδρίου μέσω νέων, εναλλακτικών διαύλων
επικοινωνίας, αλλά και την άμεση αλληλεπίδραση με κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη του διαδικτύου,
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε πλάνο προβολής του συνεδρίου στα social media το οποίο συνοψίζεται στις
εξής κύριες εργασίες:
 Προαναγγελίες και παροχή πληροφοριών σχετικά με το συνέδριο, το διάστημα αμέσως πριν από τη
διεξαγωγή του, στο Facebook και στο Twitter, μέσω της σελίδας
(https://www.facebook.com/naftemporikigr) και του λογαριασμού (https://twitter.com/naftemporikigr)
αντίστοιχα που διατηρεί το naftemporiki.gr
 Δημιουργία σχετικής «εκδήλωσης» στο Facebook («Facebook event»,
https://www.facebook.com/events/582229345213722/) , δηλαδή μίας σελίδας αποκλειστικά αφιερωμένης
στο συνέδριο, με παρεχόμενο υλικό πριν και μετά το συνέδριο, αλλά και με συνεχή ενημέρωση κατά τη
διάρκειά του
 Ζωντανή κάλυψη των εργασιών του συνεδρίου στα social media την ημέρα διεξαγωγής του, 7 Μαΐου 2015
 Σχετικές δημοσιεύσεις και αναδημοσιεύσεις σε Facebook και Twitter, μέσω των λογαριασμών του
naftemporiki.gr, την επομένη του συνεδρίου
 Δημιουργία του hashtag #Νconferences και χρήση του σε όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις σε Facebook και
Twitter

Σελίδα
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Η ζωντανή κάλυψη του συνεδρίου σε αριθμούς:
 Επί 11 ώρες, στις 7 Μαΐου 2015, το hashtag#Νconferences ήταν ανάμεσα στα πιο δημοφιλή ελληνικά
θέματα στο Twitter («trendingtopic»), κινούμενο μεταξύ της 5ης και της 1ης θέσης (πηγή: Twitter/
@trendinaliaGR).
 98.480 φορές προβλήθηκαν σε χρήστες του Twitter («tweet impressions») τα συνολικά 70 tweet που
δημοσίευσε το naftemporiki.gr, αναμεταδίδοντας το συνέδριο.
 161.848 φορές προβλήθηκαν σε χρήστες του Facebook («post impressions») οι συνολικά 50
αναρτήσεις που δημοσίευσε το naftemporiki.gr στη σελίδα του, αναμεταδίδοντας τις εργασίες του
συνεδρίου. To 100% των προβολών ήταν οργανικές.
 281.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν για τo «Facebook event»
(https://www.facebook.com/events/582229345213722/) του συνεδρίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η επικοινωνία και γνωστοποίηση του 1ου Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας της
Ναυτεμπορικήςυλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία πριν και μετά από τη διεξαγωγή του, μέσω
στοχευόμενης αποστολής δελτίων τύπου προς τους εκπροσώπους του Τύπου και κάλυψής του από τα
ΜΜΕ.
Προσεγγίστηκε το σύνολο των δημοσιογράφων, που καλύπτουν πολιτικό, οικονομικό, επιχειρηματικό
ρεπορτάζ και ρεπορτάζ ανάπτυξης, καθώς και το ΑΠΕ. Τα δελτία τύπου απεστάλησαν σε 386
δημοσιογράφους των αντίστοιχων ρεπορτάζ και σε όλα τα ΜΜΕ.Υπήρξε συνεργασία με τα γραφεία των
Υπουργών που συμμετείχαν στο συνέδριογια την αποστολή ενημέρωσης από τα αντίστοιχα γραφεία
τύπου.
Υπήρξε απόλυτος προγραμματισμός στην αποστολή των ομιλιών αμέσως μετά το πέρας τους
καιδελτίωντύπου, που πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένους χρόνους με στόχο την επίτευξη μεγάλης
έκτασης και διάρκειας δημοσιότητας.
α) Πριν από το συνέδριο (Δελτίο Τύπου προαναγγελτικό της εκδήλωσης):Hεν λόγω ενημέρωση
απεστάλη δύο φορές, 15 ημέρες πριν από το συνέδριο και 4ημέρες πριν από το συνέδριο. Υπήρξαν 54
δημοσιεύματα προ του συνεδρίου σε άλλα μέσα εκτός από αυτά της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.
Πίνακας ημερομηνιών και μέσων στα οποία υπήρξαν δημοσιεύματα πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου

27/3/2015
27/3/2015
16/4/2015
15/4/2015

ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΣΕΧΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

15/4/2015

E-NEWS
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΣΤΟ
FACEBOOK

15/4/2015

THE SEA NATION

15/4/2015

LINK
http://ikariaki.gr/1o-sinedrio-epichirimatikotitas-naftemporikis-epichirontas-stomellon/
http://thedayaftergr.blogspot.gr/2015/03/1-2015-2020.html
http://epixeireite.duth.gr/?q=node/17670
http://www.hellenic-czechchamber.gr/content/5/%CE%BD%CE%AD%CE%B1
http://www.e-news.gr/topika

http://www.career.aua.gr/index.php?option=com_events_latest&Itemid=207
https://www.facebook.com/ikariaki
http://www.theseanation.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/%CE
%BD%CE%B5%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%83/%CE%BF%CE%B9%CE%BA
%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1/29067-1%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%
CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%CF%84%CE%B7%CF%82-
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16/4/2015

ΜΕΣΟ

Σελίδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%
CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%
CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://www.EMEA.gr/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-7%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf%e2%80%9c%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%cf%8e%ce%bd%
cf%84%ce%b1/443038
http://www.jobfind.gr/news/GR/Epiheirimatikotita/1o_Synedrio_Epiheirimatikotitas_
Naytemporikis___7_Ma%CF%8Aoy_2015_stin_Athina#.VTNmgyG8PGc
http://www.pressreader.com/greece/naftemporiki/20150416/281573764224716/Text
View

15/4/2015

EMEA.GR

17/4/2015

JOBFIND.GR

17/4/2015

17/4/2015

PRESS READER
ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

23/4/2015

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

22/4/2015

ΙNΝΕWS.GR

23/4/2015

EXPORT-ACADEMY

23/4/2015

MY NEWS.GR

23/4/2015

MULTI NEWS

23/4/2015

NEWS.FINDGR

23/4/2015

MYBLOGS.GR

23/4/2015

LIVESTER GR

http://www.multi-news.gr/naftemporiki-epichirontas-sto-mellon/
http://news.findgr.net/p/628499_1o-sunedrio-epicheirimatikotitas-apo-tinautemporiki.html
http://myblogs.gr/article/1o-synedrio-epiheirimatikotitas-me-thema-epiheirontas-stomellon-2015-2020
http://livester.gr/a/news/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/
14523956/1%CE%BF%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%
CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%
CE%BA%CE%AE

23/4/2015

XRISIMA NEA

http://xrisimanea4.blogspot.gr/2015/04/blog-post_217.html

24/4/2015

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

HARD COPY ARXEIO "ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 24-4)

24/4/2015

NEWSDAY

ΠΡΟΒΟΛΗ NEWSDAY 24-4-15

24/4/2015

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

23/4/2015

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

23/4/2015

EXPORT-ACADEMY

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/944259/draseis-stiriksis-gia-to-epixeirein
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/943523/1o-sunedrio-epixeirimatikotitasapo-ti-nautemporiki
http://www.export-academy.gr/event/1%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%
CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87/

23/4/2015

FREEZLO

http://www.freezlo.gr/oikonomia/epicheirwntas-sto-mellon.html

7/4/2015

HEY EVENT

http://heyevent.com/event/582229345213722/1o-m-2015-2020

24/4/2015

SARC GR

27/4/2015

EMEA.GR

http://www.sarc.gr/readmorein.php?id=2855321&grp=1286187
http://www.emea.gr/%CE%BF%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-

http://www.pcci.gr/evepimages/NL_17042015_F13210.pdf
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/943523/1o-sunedrio-epixeirimatikotitasapo-ti-nautemporiki

Σελίδα
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http://www.inewsgr.com/3/1o-synedrio-epicheirimatikotitas-apo-ti-nafteboriki.htm
http://www.export-academy.gr/event/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/
http://www.mynews.gr/3/7414425/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B
9%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD

27/4/2015

NEW MONEY

24/4/2015

THE TIMES

%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF/444345
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/item/230299-sto-megaromousikis-to-1o-sinedrio-epixeirimatikotitas-stis-7-maiou
http://thetimes.gr/index.php/2013-10-04-10-31-30/item/147337-draseis-stiriksis-giato-epixeirein

27/4/2015

NEWS.FINDGR

http://news.findgr.net/p/669101_chorigos-sto-3o-sunedrio-security-project-i-cpi.html

27/4/2015

http://hleianews.gr/p/668628_nd-pieseis-gia-ektakto-sunedrio.html

1/5/2015

HLEIA NEWS GR
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

30/4/2015

STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

30/4/2015

CLICK AT LIFE

5/5/2015

EMEA.GR

http://www.italia.gr/list.asp?prssn=3076&pid=10
http://www.lamiastar.gr/index.php/topika-nea/deltia-typou/60395-epixeirontas-stomellon-2015-2020
http://www.clickatlife.gr/atzenta/event/48195/sunedrio-epixeirimatikotitasnautemporikis
http://www.emea.gr/%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-7%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%E2%80%9C%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%
BD%CF%84%CE%B1-2/445078

6/5/2015

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

http://www.kathimerini.gr/814100/article/oikonomia/epixeirhseis/syntoma-060515

6/5/2015

OLA TA NEA

http://www.olatanea.gr/1-omi/

6/5/2015

THE BESY

6/5/2015

WHEREVENT
STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
WEB TV

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/330032
http://www.wherevent.com/detail/naftemporikigr-1o-Synedrio-EpixeirimatikotitasNaytemporikis-Epixeirontas-sto-Mellon-2015-2020

5/6/2015

http://www.webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1431508215

Σελίδα

16

Ενδεικτικά δημοσιεύματα:

17

Σελίδα

β) Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μετά το πέρας της εκδήλωσης: Μια από τις μεγάλες επιτυχίες
του συνεδρίου ήταν και η διαρκής κάλυψη, ενώ το συνέδριο βρισκόταν σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα σε
συνεργασία με τους έμπειρους συντάκτες της Ναυτεμπορικής, το γραφείο τύπου της εκδήλωσης,
συνέταξε και απέστειλε στα ΜΜΕ δύο (2) Δελτία Τύπου, συνοδευόμενα από σχετικό φωτογραφικό υλικό
από τα πάνελ των ομιλητών, καθώς και τις ομιλίες αμέσως μετά το πέρας τους. Αυτή η διακλάδωση της
επικοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα το συνέδριο να επιτύχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα την ημέρα
διεξαγωγής του, να αποτελέσει σε πολλές περιπτώσεις πρώτη είδηση και να παραμείνει στη δημοσιότητα
για χρονικό διάστημα περίπου 15 ημερών.
Υπήρξε πλήρης τηλεοπτική κάλυψη του συνεδρίου από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά μέσα:

Πίνακας ημερομηνιών και τηλεοπτικών μέσων στα οποία υπήρξαν αναφορές κατά τη διάρκεια και μετά
το πέρας διεξαγωγής του συνεδρίου

STAR CHANNEL
STAR CHANNEL

ALPHA TV
SKAI TV

NERIT
ΕΡΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ

7/5/2015

ΕΚΠΟΜΠΗ

ΒΡΑΔΥΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

7/5/2015

08.39'' λεπτά

7/5/2015

10.35'' λεπτά

ΒΡΑΔΥΝΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ

7/5/2015

19.42'' λεπτά και
20.13΄΄λεπτά

ΒΡΑΔΥΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

7/5/2015

5.37'' λεπτά

ΒΡΑΔΥΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

7/5/2015

5.17'' λεπτά

ΒΡΑΔΥΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

7/5/2015

2.24'' λεπτά

ΒΡΑΔΥΝΟ ΔΕΛΤΙΟ
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MEGA
CHANNEL

LINK
http://www.megatv.com/megagegon
ota/summary.asp?catid=27382&subi
d=2&pubid=34706485
https://www.youtube.com/watch?v=
R-fb3lVSuCs
https://www.youtube.com/watch?v=
def5k2-z3F8
http://www.alphatv.gr/shows/inform
ative/news/webtv/kentriko-deltio070515
http://www.skai.gr/player/TV/?mmid
=259237
http://webtv.nerit.gr/katigories/eidis
eis/07ma%CE%902015-2100-deltioidiseon/
https://www.youtube.com/watch?v=
pPtMhxnc8cM

Σελίδα

ΜΕΣΟ

EBEA WEB TV

http://www.accitv.gr/el/videogallery/viewvideo/709/speeches/---a------q---2015-2020q-7515

ANT1

https://www.antenna.gr/news/watch
?cid=f_ox_yyj_q34k0%3D

STAR CHANNEL
STAR
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

EΚΠΟΜΠΗ ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
"ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ" ΜΕ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΤΟΝ
Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ
http://www.webtv.lamiastar.gr/index
.php?view=videos&video_id=143209
9560

7/5/2015

7/5/2015

19-Μαϊ

5/7/2015

Διάρκεια: 00:14:30, Ημερ.
Καταχώρησης: Πέμπτη 0705-2015 - Διαθέσιμο μέχρι
: 31-12-2036

Ωρα :00.33

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ
ΟΜΙΛΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ

(Συνέδριο Ναυτεμπορικής)

Απολογιστικά, μέχρι τις 15/5/2015 υπήρξαν 142 δημοσιεύματα (print & digital) και 15 τηλεοπτικές
καλύψεις στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών καναλιών MegaChannel, StarChannel, AlphaTV,
SKAITV, Nerit, ΕΡΤ, ΕΒΕΑ WEBTV, ANT1TV, Star Κεντρικής Ελλάδας, καθώς και σε εκπομπές υψηλής
τηλεθέασης.
Πίνακας ημερομηνιών και μέσων στα οποία υπήρξαν δημοσιεύματα μετά από τη διεξαγωγή
του συνεδρίου

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

http://www.sofokleousin.gr/archives/227969.html

EMEA.GR
IΝNEWS.GR
IΝNEWS.GR

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
MEGA CHANNEL

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7/5/2015
7/5/2015
7/5/2015

7/5/2015
7/5/2015
7/5/2015
7/5/2015
7/5/2015
7/5/2015
7/5/2015
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STAR TV (WEB)

ΠΗΓΗ
http://www.emea.gr/%CF%86%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82-%E2%80%9C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83/445425
http://www.inewsgr.com/239/flabouraris-me-ti-statheri-mas-stasi-tha-yparxeisymfonia-me-tous-etairous.htm
http://www.inewsgr.com/3/efkl-tsakalotos-vriskomaste-pio-konta-se-entimosymvivasmo.htm
http://matiastanea.gr/gr/relative/economy/emea/%CE%A6%CE%BB%CE%B1%CE
%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82:%20%E2
%80%9C%CE%9C%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B1%CE
%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84
%CE%AC%CF%83%CE%B7%20%CE%B8%CE%B1%20%CF%85%CF%80%CE%AC%CF
%81%CE%BE%CE%B5%CE%B9%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE
%BD%CE%AF%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82%E2%80%
9D/
http://www.protothema.gr/politics/article/473750/flabouraris-den-thadistasoume-na-katafugoume-se-dimopsifisma/
http://www.protothema.gr//politics/article/474374/tsakalotos-o-karagounissunehizei-tin-paradosi-tou-mourouti/
http://www.protothema.gr/politics/article/474038/tsakalotos-vriskomaste-piokoda-se-edimo-sumvivasmo/
http://www.protothema.gr/politics/article/474038/tsakalotos-vriskomaste-piokoda-se-edimo-sumvivasmo/
http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=276024&artTitle=gelousan_kai_ta_afti
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