
 

 Το πρόγραμμα Advice for Small Businesses 

υλοποιείται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με την 

υποστήριξη της κυβέρνησης της Ελλάδας. 
 https://www.ebrd.com/knowhow/greece  

 

 
  

Πρόσκληση 
 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
και 

ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) 

σας προσκαλούν σε Webinar με θέμα 
 

«Ελληνικές Εταιρίες Τεχνολογίας: Νέες ευκαιρίες και εξωστρέφεια σε έναν COVID-19 κόσμο» 

 
 

που θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 

μεταξύ 14:00 - 16:00 διαδικτυακά 
 

 
Με βάση τις νέες εξελίξεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται από την πανδημία 
του COVID-19, ο κύριος στόχος του Webinar θα είναι η εξέταση βασικών ζητημάτων του 
κλάδου των τεχνολογικών εταιριών, και η πρόταση λύσεων προκειμένου να προωθήσουν 
επιτυχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αναπτύσσοντας την δραστηριότητα τους 
διεθνώς. Επίσης θα παρουσιαστούν τα εργαλεία της EBRD με στόχο την υποστήριξη των 
πλάνων ανάπτυξης και εξωστρέφειας των εταιριών. 

 
 

  
 
 
 
 
Η συμμετοχή στο Webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Με 

την αποδοχή της αίτησής σας, θα λάβετε τα στοιχεία σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με email stachtov@ebrd.com είτε τηλεφωνικώς στο (+30) 2314438541. 

Δηλώστε 

συμμετοχή 

εδώ 

https://www.ebrd.com/knowhow/greece
mailto:stachtov@ebrd.com
http://www.sekee.gr/ebrd-webinar
http://www.sekee.gr/ebrd-webinar
http://www.sekee.gr/ebrd-webinar
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Ελληνικές Εταιρίες Τεχνολογίας: Νέες ευκαιρίες και εξωστρέφεια σε έναν COVID-19 κόσμο 
 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

14:00 - 14:10  Έναρξη ημερίδας – Καλωσόρισμα 

- Κα Andreea Moraru, Director, Regional Head of Greece & Cyprus, EBRD 

- Κα Δήμητρα Παπανδρέου, Principal Manager, SME F&D, Greece (Advisory), EBRD 

- Κος Γεώργιος Μαρκατάτος, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων 

Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) 

 

14:10 - 14:25 

14:25 - 14:45 

 Νέες Ευκαιρίες και Προκλήσεις. Οι δυνατότητες και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

δημιουργεί ο COVID-19 

 Εργασία εξ αποστάσεως, ήρθε για να μείνει 

 

Ομιλητής  

- Κος Nick George, Team Coordinator ICT, EBRD 

 

14:45 - 15:00 

15:00 - 15:10 

15:10 - 15:30 

 Διαφήμιση και Προώθηση των υπηρεσιών του τεχνολογικού κλάδου διεθνώς 

 Συμπράξεις και συνεργασίες. Διεθνή προγράμματα που προσφέρουν πρόσβαση και 

προβολή 

 Προχωρώντας προς συνδρομητικές υπηρεσίες  

 

Ομιλητής 

- Κος Nick George, Team Coordinator ICT, EBRD 

 

15:30 - 15:50  Χρηματοδότηση και άλλες μορφές υποστήριξης του κλάδου: Παρουσίαση χρηματοδοτικών 

και άλλων διαθέσιμων εργαλείων 

 

Ομιλητές: 

- Κα Αγγελική Καλλιγιαννάκη, Principal Banker, Manufacturing and Services, EBRD 

- Κα Δήμητρα Παπανδρέου, Advice for Small Businesses, EBRD 

 

15:50 - 16:00 Q&A Session 

 

 

  

https://www.ebrd.com/knowhow/greece

