
Συμπόσιο στην Αθήνα
ΩΡΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Η εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εξειδικευμένων Εκδόσεων και Συνεδρίων fmw 
fi nancial media way, μετά το πολύ επιτυχές Ενεργειακό Συμπόσιο που πραγματοποίησε 
τον περασμένο Ιανουάριο στην Κύπρο, προγραμματίζει τη διοργάνωση ενός ακόμα 
πολύ σημαντικού Συμποσίου στην Αθήνα, με το επίκαιρο θέμα: “ΩΡΑ για επενδύσεις 
στην Ελλάδα”.

Το Συμπόσιο που θα τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, είναι το πρώτο στο είδος του που οργανώνεται μετά τα νέα δεδομένα στην 
Ελληνική οικονομία και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 στο 
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» στην Αθήνα.
Σκοπός του Συμποσίου είναι να παρουσιάσει, να αναλύσει και να προβάλει σε ξένες 
και εγχώριες επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους επενδυτές τα νέα δεδομένα που 
δημιουργούνται τώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα. 
Το Συμπόσιο θα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις ενότητες:
Α΄Η Ελλάδα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.
Β΄Τα νέα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. 
Γ΄Το νέο θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Δ΄Οι ευκαιρίες στους διάφορους τομείς για επενδύσεις.
Στο Συμπόσιο προσκλήθηκαν για να απευθύνουν χαιρετισμό ή να μιλήσουν ο 
Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Υποδομών και Δικτύων, 
ο Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Υπουργός Τουρισμού, εκπρόσωποι 
κρατικών και ιδιωτικών φορέων για τις επενδύσεις, για τις αποκρατικοποιήσεις, για το 
φορολογικό σύστημα, για τον τραπεζικό τομέα, για την ενέργεια, για την ανάπτυξη, 
για τη ναυτιλία, για τα Ολυμπιακά Έργα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την 
ιστορία και άλλα.
Η γλώσσα του Συμποσίου θα είναι η Ελληνική, αλλά θα υπάρχει άμεση μετάφραση 
στην αγγλική γλώσσα για το ξένο ακροατήριο.
Χορηγός του Συμποσίου είναι ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς και υποστηρικτής το 
Invest in Greece.
Χορηγοί επικοινωνίας είναι ο ΑΝΤ1 Ελλάδος, η “Ναυτεμπορική”, το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων και το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (IENE).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος και να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο θα πρέπει 
να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, η οποία επισυνάπτεται.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την 
έγκαιρη εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

“ΩΡΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα”
Ενδιαφέρομαι να παρευρεθώ και να παρακολουθήσω τις εργασίες του Συμποσίου 
“Ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα” που θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα και τα στοιχεία μου είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………......

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………

ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:……………………………………………………………..

ΤΗΛ.:…………………………………. ΦΑΞ:……………………………………..

E-MAΙL:……………………………………………………………………………..

WEB-SITE:…………………………………………………………………………

Το κόστος για συμμετοχή στο Συμπόσιο που περιλαμβάνει την παρακολούθηση του 
Συμποσίου καθώς και το γεύμα, ανέρχεται για ατομική συμμετοχή στο ποσό των 
€200+Φ.Π.Α. και για ομαδική συμμετοχή άνω των 5 ατόμων από τον ίδιο οργανισμό 
€100+Φ.Π.Α. κατ΄ άτομο. Το κόστος για φοιτητές Πανεπιστημίων θα ανέρχεται στην 
ειδική τιμή των €50+Φ.Π.Α. κατ΄ άτομο. 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων για τους συμμετέχοντες θα πρέπει 
να γίνουν έγκαιρα οι προκρατήσεις, ενώ, το κόστος συμμετοχής θα πρέπει να 
προπληρωθεί πριν την ημερομηνία του Συμποσίου.
Παρακαλούμε, όπως η αίτηση ενδιαφέροντος με το ανάλογο ποσό (πληρωμή στο 
γραφείο μας με μετρητά ή επιταγή, ταχυδρομική αποστολή επιταγής ή κατάθεση 
στον τραπεζικό λογαριασμό FMW Financial Media Way στην Τρ. Κύπρου: IBAN 
GR1607300010000000010077028 / SWIFT – BIC CODE: BCYPGRAA και 
αποστολή καταθετηρίου με fax) αποστέλλεται στην εταιρεία fmw fi nancial media 
way, Βασιλίσσης Σοφίας 62Α, τηλ. 2107244293/95, fax. 2107244295
e-mail. fmwfi nancial@cyta.gr, www.fmw–greece.gr.


