
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αγαπητοί Σύνεδροι,

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις σχετικά με το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαδοχής

και του ψηφιακού μετασχηματισμού συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο 1st FAMILY BUSINESS CONFERENCE - Building

Foundations for the future, το οποίο διοργάνωσε η PALLADIAN CONFERENCES με την υποστήριξη του LSE - The Hellenic

Alumni Association και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ). Exclusive Gold Sponsors ήταν η Eurobank και η ΕΥ, ενώ

Contributors η Inventor και η Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, του Endeavor Greece και του FBN Greece στις 13

Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε το συντονισμό του συνεδρίου.

Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης του προγράμματος, σημαντικών συμμετοχών,

ουσιαστικού και διαδραστικού διαλόγου, όσο και από πλευράς διάχυσης των συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences



Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Partner, Palladian Conferences



Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δημοσιογράφος



Ελένη Δουνδουλάκη 
Πρόεδρος - Hellenic Alumni Association of LSE



Άγις Πιστιόλας 
Πρόεδρος Δ.Σ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Μέλος Δ. Σ. – Agrino



Παύλος Ευθυμίου 
Μέλος Δ.Σ, Εκτελεστικός Διευθυντής Στρατηγικής & Εξωτερικών Σχέσεων -

Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)



Στέφανος Μήτσιος
Partner - Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - ΕΥ Ελλάδος

Ο κύριος Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ

Ελλάδος, στην ομιλία του επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι

οικογενειακές επιχειρήσεις. Αφού σημείωσε ότι οι τελευταίες πρωταγωνιστούν

στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ανέλυσε τις παθογένειες με τις

οποίες έρχονται αντιμέτωπες. Συγκεκριμένα, παρουσίασε ένα τρίγωνο

αλληλοτροφοδοτούμενων παθογενειών, το οποίο αποτελείται από την

εσωστρέφεια, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και τον κατακερματισμό των

ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Τέλος, καταλήγοντας στην παρουσίασή

του, υπογράμμισε τις φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι

οικογενειακές επιχειρήσεις.



ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συντονιστής:

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & Δημοσιογράφος

Ομιλητές:

Πλάτων Μαρλαφέκας, Μέλος Δ.Σ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Αντιπρόεδρος – Λουξ, Πρόεδρος - Επιμελητήριο Αχαΐας

Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Μέλος Δ. Σ. – Agrino

Νικόλαος Ρενιέρης, Υπεύθυνος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ - Εταιρεία Ελευθέριος Ρενιέρης ΕΕΕ

Δημήτρης Καραβασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος - DK Consultants

Θεόδωρος Σκαγιάς, Μέλος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, CFO - SKAG A.E.

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος, Polyeco Group, Μέλος του Δ.Σ. & Αντιπρόεδρος 

Διεθνούς Ανάπτυξης, Polyeco A.E., Μέλος του Δ.Σ., Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε., Ιδρυτής, Polyeco

Contemporary Art Initiative (PCAI)



Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου συζητήθηκε το οικονομικό περιβάλλον των οικογενειακών

επιχειρήσεων, με τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, Μέλος Δ.Σ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Αντιπρόεδρο της

Λουξ και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας να εστιάζει στα δυνατά σημεία της εταιρείας Λουξ,

σημειώνοντας, σχετικά με το οικονομικό περιβάλλον, ότι πολλές φορές δεν βοηθάει, ειδικά με τους

φόρους και έφερε ως παράδειγμα τον φόρο μεταβίβασης 10%, λέγοντας ότι «όταν μια εταιρεία έχει

μια μεγάλη αξία είναι δύσκολο να πληρωθεί από ένα φτωχό μέτοχο».

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Στη συνέχεια, ο κύριος Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και Μέλος Δ. Σ. της

Agrino αναφέρθηκε στα υπέρ και στα κατά των ελληνικών επιχειρήσεων και σημείωσε την ανάγκη

βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και υπερ-επένδυσης στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης,

γιατί αυτά μπορούν να φέρουν την μοναδικότητα στην επιχείρηση (στο προϊόν ή στις διαδικασίες).

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην ίδια θεματική ενότητα, τοποθετήθηκαν και οι κύριοι Νικόλαος

Ρενιέρης, Υπεύθυνος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Εταιρεία Ελευθέριος

Ρενιέρης ΕΕΕ, Δημήτρης Καραβασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος της DK

Consultants, Θεόδωρος Σκαγιάς, Μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και CFO της

SKAG A.E και ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της

Polyeco Group, Μέλος του Δ.Σ. & Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης της

Polyeco A.E., Μέλος του Δ.Σ., Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.,

Ιδρυτής της Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI), οι οποίοι

περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικογενειακή επιχείρηση

που διοικούν, καθώς και ο τρόπος με τον αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις

του οικονομικού περιβάλλοντος.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Ο κύριος Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Partner, Family Enterprise Leader της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε

στις προκλήσεις, στον σχεδιασμό της διακυβέρνησης και της διαδικασίας διαδοχής που

αντιμετωπίζουν, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αναλύοντας

τους παράγοντες που οδηγούν στη μη επιτυχημένη διαδοχή και άρα στην αποτυχία. Επιπρόσθετα,

αναφέρθηκε στις τέσσερις διαστάσεις της διαδοχής, στις οποίες επικεντρώνονται οι υπηρεσίες της

EY προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα, στη διαδοχή στην ηγεσία, στη

διαδοχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, στις αξίες που πρέπει να διέπουν την

οικογενειακή και εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και στη διαχείριση του οικογενειακού πλούτου.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Συντονισμός:

Ευτυχία Κασελάκη, Partner, Family Enterprise Leader – EY Ελλάδος

Ομιλητές:

Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Commercial Banking – Όμιλος 

Eurobank

Ιωάννα – Αλεξάνδρα Σαϊτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Intercomm Foods 

Θεόδωρος Πασχαλίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Grantex Α.Ε.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Στη συνέχεια της ενότητας, ακολούθησε πάνελ συζήτησης με συντονίστρια την κυρία

Ευτυχία Κασελάκη, Partner, Family Enterprise Leader της ΕΥ Ελλάδος. Στο πάνελ

συμμετείχαν οι κύριοι Θεόδωρος Πασχαλίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

της Grantex Α.Ε., Ιωάννα-Αλεξάνδρα Σαΐτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Intercomm

Foods, και Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Commercial Banking

της Eurobank, οι οποίοι συζήτησαν για τις προκλήσεις της διαδοχής και κατέληξαν

στην αναγκαιότητα μιας διαδικασίας διαδοχής με δομή και γνώμονα το κοινό

συμφέρον της επιχείρησης.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ:CORPORATE GOVERNANCE

Συντονισμός:

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος & Δημοσιογράφος

Ομιλητές:

Νικόλαος Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος - CHB Group

Αλέξανδρος Δοβλές, Δικηγόρος - Εταίρος, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες 

Δικηγορική Εταιρία

Κώστας Κανάρογλου, Πρόεδρος – FBN Greece 

Κώστας Πετρόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος - Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: CORPORATE GOVERNANCE

Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο “Corporate Governance”, την οποία

συντόνισε ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δικηγόρος και δημοσιογράφος,

παρουσιάστηκαν τα ζητήματα της εταιρικής διακυβέρνησης, από τους κυρίους

Νικόλαο Χριστοδούλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της CHB Group, Κώστα

Κανάρογλου, Πρόεδρο του FBN Greece, Κώστα Πετρόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο -

Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και Αλέξανδρο Δοβλέ, Δικηγόρο – Εταίρο της Saplegal -

Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία. Συγκεκριμένα, ο κύριος

Δοβλές αναφέρθηκε στο ζήτημα της αντιδικίας στην οικογενειακή επιχείρηση,

παρουσιάζοντας τους λόγους της αντιδικίας, την τυπολογία των συγκρούσεων και

στις συνέπειες της αντιδικίας. Ακόμη, αναφέρθηκε στα μέσα δικαστικής επίλυσης της

αντιδικίας καταλήγοντας στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προλαμβάνεται η

αντιδικία.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: CORPORATE GOVERNANCE

Στη συνέχεια, η ομιλία του κυρίου Σωτήρη Συρμακέζη, Senior Advisor on

Customer Experience and Digital Transformation της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με τίτλο

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μονόδρομος για την επιχειρηματική

ανάπτυξη», αποτέλεσε την έναρξη για την τελευταία ενότητα του συνεδρίου.

Ο κύριος Συρμακέζης τόνισε τη συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού των

οικογενειακών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα τους.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συντονισμός:

Παύλος Ευθυμίου, Μέλος Δ.Σ, Εκτελεστικός Διευθυντής Στρατηγικής & Εξωτερικών 

Σχέσεων - Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)

Ομιλητές:

Χάρης Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος - BCA College

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος – Όμιλος Aldemar Resorts

Αρμόδιος Γιαννίδης, Αντιπρόεδρος VITEX

Πάνος Ισμαήλος, Ιδιοκτήτης - Α. Ισμαήλος Α.Ε

Θωμάς  Αποστολίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου, τοποθετήθηκαν οι κύριοι

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar

Resorts, Πάνος Ισμαήλος, Ιδιοκτήτης της Α. Ισμαήλος Α.Ε, Χάρης

Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του BCA College, ενώ συντονιστής του

πάνελ ήταν ο κύριος Παύλος Ευθυμίου, Μέλος Δ.Σ, Εκτελεστικός Διευθυντής

Στρατηγικής & Εξωτερικών Σχέσεων της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

(ΕΕΝΕ). Όλο το πάνελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για την επιχειρηματική

ανάπτυξη απαιτείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, ώστε

να μπορέσουν να οδηγηθούν επιτυχώς στην ανάπτυξη.



4

121
97

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη

διάρκεια των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου είχαν ως αποτέλεσμα την ικανοποιητική κάλυψη του συνεδρίου από τα

ΜΜΕ.
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ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

1 Πάτησε γκάζι στο εξωτερικό αγνοώντας εγχώριους.,.Γίγαντες BNB DAILY Press 15-Νοε-19 Link

2 Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις BNB DAILY Press 14-Νοε-19 Link

3 Η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις FNB DAILY Press 14-Νοε-19 Link

4 ΕΥ Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις NET FAX Press 15-Νοε-19 Link

5 Money Talks ΤΑ ΝΕΑ Press 7-Νοε-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2300971298&c=2566764&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2300312011&c=2566566&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2300300672&c=2566566&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2301518210&c=2566566&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2295728432&c=2566771&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

BNB DAILY ΤΑ ΝΕΑ FNB DAILY



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

1Ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις: Διαδοχή, φορολογία και ψηφιακός μετασχηματισμός οι βασικές προκλήσεις 365news.gr Web 17-Νοε-19 Link

2ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις amna.gr Web 14-Νοε-19 Link

3ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις analitis.gr Web 14-Νοε-19 Link

4Family Business Conference: Ποιες προκλήσεις αντιμετωίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις bankingnews.gr Web 15-Νοε-19 Link

5ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις bankingnews.gr Web 14-Νοε-19 Link

6Η εισηγμένη που χρειάστηκε 30 χρόνια για να εφαρμόσει την εταιρική διακυβέρνηση και έχει θεσπίσει Ημέρα Γκρίνιας bankingnews.gr Web 13-Νοε-19 Link

7Xασάπης (Eurobank): Η Creta Farms οδηγείται στην καταστροφή - Επικοινωνούν με εξώδικα bankingnews.gr Web 13-Νοε-19 Link

8Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις banks.com.gr Web 14-Νοε-19 Link

91st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις bankwars.gr Web 15-Νοε-19 Link

10Πάνος Ισμαήλος: Οι προκλήσεις της Διοίκησης μιας Οικογενειακής Επιχείρησης bankwars.gr Web 15-Νοε-19 Link

11ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις bankwars.gr Web 14-Νοε-19 Link

12Η... κατάρα των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων businessdaily.gr Web 15-Νοε-19 Link

13ΕΥ: Νέο αναπτυξιακό μοντέλο χρειάζονται οι οικογενειακές επιχειρήσεις businessdaily.gr Web 14-Νοε-19 Link

141st Family Business Conference: Συνέδριο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις businessdaily.gr Web 5-Νοε-19 Link

15ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις businessnews.gr Web 14-Νοε-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2302617469&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300445897&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300412204&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301321475&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300365848&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300191624&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300191621&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300406778&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301063194&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301019524&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300406884&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300891053&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300413666&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2294941707&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300385961&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νια Δημοσίευσης Link

16ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις capital.gr Web 14-Νοε-19 Link

17Οικογενειακές επιχειρήσεις: δημιουργώντας τις βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη capital.gr Web 6-Νοε-19 Link

18Πάνος Ισμαήλος: Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια, όπως οι εισηγμένες ceo.gr Web 15-Νοε-19 Link

19Άγης Πιστιόλας (Agrino): Πρέπει να νικήσουμε το «υπερεγώ» ceo.gr Web 13-Νοε-19 Link

20

Πλ. Μαρλαφέκας (Λουξ Α.Ε.):Είμαστε περήφανα μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, πιστεύουμε στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις ceo.gr Web 13-Νοε-19 Link

21Το πρώτο Family Business Conference για τις οικογενειακές επιχειρήσεις crete-news.gr Web 8-Νοε-19 Link

221st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Building Foundations for the future crisismonitor.gr Web 6-Νοε-19 Link

23ΕΥ: Μεγέθυνση και εξωστρέφεια το «κλειδί» για τις Family Business dealnews.gr Web 14-Νοε-19 Link

241st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις dexia.gr Web 15-Νοε-19 Link

25ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις dexia.gr Web 14-Νοε-19 Link

26ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις dimoprasion.gr Web 15-Νοε-19 Link

271st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις dytikielladanews.gr Web 15-Νοε-19 Link

28ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις dytikielladanews.gr Web 14-Νοε-19 Link

29Οικογενειακές επιχειρήσεις: πώς οργανώνεται το επόμενο βήμα economia.gr Web 14-Νοε-19 Link

30ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις economistas.gr Web 14-Νοε-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300371391&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2295007918&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301118346&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2299907506&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2299816933&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2296692646&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2295196158&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300399451&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301050639&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300377290&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301075588&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301050360&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300375560&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300454415&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300539597&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

A/A Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νια Δημοσίευσης Link

31ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις e-forologia.gr Web 14-Νοε-19 Link

32ΕΥ: Απαραίτητο Ένα Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις energia.gr Web 14-Νοε-19 Link

331st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις energy2day.gr Web 15-Νοε-19 Link

34ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις energy2day.gr Web 14-Νοε-19 Link

3513/11/2019 - 1st FAMILY BUSINESS CONFERENCE - Building Foundations for the future (Αθήνα) epixeireite.duth.gr Web 6-Νοε-19 Link

361st Family Business Conference: Για την επιχειρηματική ανάπτυξη απαιτείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός epixeiro.gr Web 15-Νοε-19 Link

371ο Family Business Conference: Σημαντικές οι προκλήσεις που δημιουργεί το ζήτημα της διαδοχής epixeiro.gr Web 14-Νοε-19 Link

38Έρχεται το 1ο Family Business Conference - «Building Foundations for the future» epixeiro.gr Web 5-Νοε-19 Link

39Απαραίτητο το αναπτυξιακό μοντέλο για οικογενειακές επιχειρήσεις ered.gr Web 14-Νοε-19 Link

401st Family Business Conference: Building Foundations for the future eretikos.gr Web 6-Νοε-19 Link

41ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο μοντέλο για οικογενειακές επιχειρήσεις euro2day.gr Web 14-Νοε-19 Link

42ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις financialreport.gr Web 14-Νοε-19 Link

43ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις fmvoice.gr Web 14-Νοε-19 Link

44ΕΥ Ελλάδος Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις forin.gr Web 14-Νοε-19 Link

45ΕΥ: Αναγκαίο νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις fpress.gr Web 14-Νοε-19 Link

46Family Business Conference: Σημαντική η διαδοχή grtimes.gr Web 17-Νοε-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300406486&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300458662&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301050677&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300375707&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2295146387&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301059431&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300429548&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2294710064&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300405253&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2295189289&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300371732&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300365277&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300577572&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300470723&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300396309&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2302110181&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νια Δημοσίευσης Link

47Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις iliaweb.gr Web 14-Νοε-19 Link

48Στις 13 Νοεμβρίου το «1st FAMILY BUSINESS CONFERENCE» insider.gr Web 8-Νοε-19 Link

491st Family Business Conference – Building Foundations for the future insurancedaily.gr Web 18-Νοε-19 Link

50Ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο των οικογενειακών επιχειρήσεων insurance-eea.gr Web 14-Νοε-19 Link

511st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις mikrometoxos.gr Web 15-Νοε-19 Link

52Πάνος Ισμαήλος: Οι προκλήσεις της Διοίκησης μιας Οικογενειακής Επιχείρησης mikrometoxos.gr Web 14-Νοε-19 Link

53ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις mikrometoxos.gr Web 14-Νοε-19 Link

54Οι προκλήσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1st FAMILY BUSINESS CONFERENCE mononews.gr Web 15-Νοε-19 Link

55

Οικογένεια Ρενιέρη: Οι οξυδερκείς Κρητικοί που στράφηκαν νωρίς στις εξαγωγές και επένδυσαν ακόμη και με κλειστές 

τράπεζες! mononews.gr Web 15-Νοε-19 Link

56Οικογενειακές επιχειρήσεις: Ο «δεκάλογος» της ανάπτυξης και πώς να μην γίνουν Creta Farms» mononews.gr Web 14-Νοε-19 Link

57Π. Μαρλαφέκας (Λουξ): Το «κυοφορούμενο» deal με την Aldi, ο φόρος κληρονομιάς και η διαδοχή στη νέα γενιά mononews.gr Web 13-Νοε-19 Link

58Α. Χασάπης (Eurobank): «Ψάχνουμε καλές εταιρείες για να χρηματοδοτήσουμε» mononews.gr Web 13-Νοε-19 Link

59Η πρόκληση της διακυβέρνησης των οικογενειακών επιχειρήσεων mononews.gr Web 6-Νοε-19 Link

601st Family Business Conference: Το πρώτο συνέδριο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από την Palladian mononews.gr Web 5-Νοε-19 Link

61ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις mywaypress.gr Web 14-Νοε-19 Link

62ΕΥ: Μεγέθυνση και εξωστρέφεια το «κλειδί» για την ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων naftemporiki.gr Web 14-Νοε-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300378497&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2296538555&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2302998649&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300458054&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301045176&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300578280&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300372423&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301258056&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300992334&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300257121&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300137351&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2299848614&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2295641516&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2294665246&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300433346&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300384829&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νια Δημοσίευσης Link

631st FAMILY BUSINESS CONFERENCE – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις nea-epoxi.gr Web 15-Νοε-19 Link

64ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις nea-epoxi.gr Web 14-Νοε-19 Link

65ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις neasamos.gr Web 14-Νοε-19 Link

66ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις newmoney.gr Web 14-Νοε-19 Link

67Το πρώτο Family Business Conference για τις οικογενειακές επιχειρήσεις newmoney.gr Web 8-Νοε-19 Link

68Οι προκλήσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1st FAMILY BUSINESS CONFERENCE news.makedonias.gr Web 15-Νοε-19 Link

69ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο μοντέλο για οικογενειακές επιχειρήσεις news.makedonias.gr Web 14-Νοε-19 Link

70Το πρώτο συνέδριο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από την Palladian: 1st Family Business Conference olatanea.gr Web 7-Νοε-19 Link

71Ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις: Διαδοχή, φορολογία και ψηφιακός μετασχηματισμός οι βασικές προκλήσεις palo.gr Web 17-Νοε-19 Link

72Α. Χασάπης (Eurobank): "Ψάχνουμε καλές εταιρείες για να χρηματοδοτήσουμε" - [Mononews.gr] palo.gr Web 17-Νοε-19 Link

73ΕΥ: Μεγέθυνση και εξωστρέφεια το "κλειδί" για την ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων - [Naftemporiki.gr] palo.gr Web 14-Νοε-19 Link

74Η εισηγμένη που χρειάστηκε 30 χρόνια για να εφαρμόσει την εταιρική διακυβέρνηση και έχει θεσπίσει Ημέρα Γκρίνιας palo.gr Web 14-Νοε-19 Link

75Xασάπης (Eurobank): Η Creta Farms οδηγείται στην καταστροφή - Πρόβλημα διαδοχής στις ελληνικές επιχειρήσεις palo.gr Web 14-Νοε-19 Link

76Το πρώτο Family Business Conference για τις οικογενειακές επιχειρήσεις - [Newmoney.gr] palo.gr Web 8-Νοε-19 Link

771st Family Business Conference: Building Foundations for the future palo.gr Web 6-Νοε-19 Link

78Το πρώτο συνέδριο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από την Palladian: 1st Family Business Conference paraskhnio.gr Web 7-Νοε-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301051965&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300372719&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300376148&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300422567&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2296681759&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301315236&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300396872&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2296416362&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2302613693&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2302051517&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300630687&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300228510&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300220558&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2296755389&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2295430792&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2296248882&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσίας Ημ/νια Δημοσίευσης Link

79ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις politik.gr Web 14-Νοε-19 Link

801st Family Business Conference - Building Foundations for the future protothema.gr Web 8-Νοε-19 Link

81ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο μοντέλο για οικογενειακές επιχειρήσεις report247.gr Web 14-Νοε-19 Link

82Αίτημα για αλλαγή στο «χαράτσι» στις μεταβιβάσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων reporter.gr Web 16-Νοε-19 Link

83Αίτημα για αλλαγή στο «χαράτσι» στις μεταβιβάσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων sepe.gr Web 16-Νοε-19 Link

84EY: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις sepe.gr Web 14-Νοε-19 Link

85Α. Χασάπης (Eurobank): «Ψάχνουμε καλές εταιρείες για να χρηματοδοτήσουμε» sofokleous10.gr Web 13-Νοε-19 Link

86Ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις: Διαδοχή, φορολογία και ψηφιακός μετασχηματισμός οι βασικές προκλήσεις sofokleousin.gr Web 17-Νοε-19 Link

87ΕΥ: Μεγέθυνση και εξωστρέφεια το «κλειδί» για την ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων thebanker.gr Web 14-Νοε-19 Link

88ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο μοντέλο για οικογενειακές επιχειρήσεις thebanker.gr Web 14-Νοε-19 Link

89Α. Χασάπης (Eurobank): «Ψάχνουμε καλές εταιρείες για να χρηματοδοτήσουμε» thebanker.gr Web 13-Νοε-19 Link

901st FAMILY BUSINESS CONFERENCE Building Foundations for the future thedayaftergr.blogspot.gr Web 12-Νοε-19 Link

91Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις vivanews.gr Web 14-Νοε-19 Link

92ΕΥ: Απαραίτητο ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις zougla.gr Web 14-Νοε-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300413213&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2296653711&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300384468&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301671042&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2301722587&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300403769&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300023175&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2302597316&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300380916&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300377954&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2299919566&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2299479349&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300433978&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2300444533&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

bankingnews.gr capital.gr insurancedaily.grprotothema.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

mikrometoxos.gr naftemporiki.grmononews.gr insider.grbankingnews.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sofokleous10.gr epixeiro.grsofokleousin.gr energy2day.greuro2day.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

bankingnews.gr energy2day.grbusinessdaily.gr mononews.grepixeiro.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

reporter.gr mononews.grzougla.gr energia.grbankwars.gr



EXCLUSIVE GOLD SPONSOR

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι χώρες, σύνολο ενεργητικού €62,4 δισ. και

ανθρώπινο δυναμικό 13.762 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης,

πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος. Με συνολικό δίκτυο 727 σημείων

εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών

σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι μια εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής,

το Δίκτυο Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private

banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους

πελάτες της. Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας

στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής

υπευθυνότητας ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί ενέργειες και

πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής

Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα

προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.



EXCLUSIVE GOLD SPONSOR

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών

υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις

κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ εντάσσεται στην

περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της

CESA (Kεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.



CONTRIBUTOR

H Inventor A.G. Α.Ε., μια αμιγώς Ελληνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1966 και σήμερα μετρά 53 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει καταφέρει,

ακολουθώντας ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης, να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά διαθέτοντας σημαντική παρουσία στους κλάδους δραστηριοποίησής της. Με όχημα

ένα ολοκληρωμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει το 100% ελληνικό ομώνυμο brand Inventor και την επίσημη αντιπροσώπευση για την χώρα

μας των καταξιωμένων προϊόντων κλιματισμού General Electric και Haier, η Inventor επιδεικνύει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά το δύσκολο οικονομικό

περιβάλλον. Σημαντικός σταθμός της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας αποτέλεσε το λανσάρισμα του brand Inventor το 2007. Τα προϊόντα Inventor με κύρια

χαρακτηριστικά τους την καινοτομία, τη λειτουργικότητα, τον κομψό σχεδιασμό, την αξιοπιστία, αλλά και το σεβασμό στο περιβάλλον, κατέκτησαν την δεκαετία που

ακολούθησε την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού και πλέον αποτελούν μια από τις πρώτες επιλογές των καταναλωτών στις αγορές αφυγραντήρων και κλιματισμού.

Σημαντική επίσης συμβολή στην διατήρηση και επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της εταιρείας καταλαμβάνουν οι συνεργασίες της Inventor A.G. A.E. στον κλάδο του

οικιακού κλιματισμού με την General Electric και τη Haier, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου και η προσφορά

πολλαπλών επιλογών στους Έλληνες καταναλωτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η General Electric εμπιστεύτηκε την Inventor A.G.A.E για την αντιπροσώπευση των

προϊόντων κλιματισμού στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια απουσίας από την ελληνική αγορά. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η Inventor A.G. A.E. διαθέτει

σήμερα δυναμικό δίκτυο διανομής σε Ελλάδα και εξωτερικό, με περισσότερους από 1.300 ενεργούς πελάτες συνολικά και εξαγωγές σε 50 χώρες παγκοσμίως.

Σημαντική επίσης για την δραστηριότητα της εταιρείας είναι η στρατηγική συνεργασία που έχει ξεκινήσει η Inventor A.G. A.E. από το 2016 με την Amazon, το

μεγαλύτερο διαδικτυακό κατάστημα στον κόσμο, η οποία της παρέχει πρόσβαση σε πέντε ευρωπαϊκά marketplaces (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία & Ισπανία).



CONTRIBUTOR

Η Saplegal - Α.Σ Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού

δικαίου, του εμπορικού δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων. Βασισμένη στην νομική εξειδίκευση και την σε βάθος γνώση του ελληνικού και του διεθνούς

επιχειρηματικού πλαισίου, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες υποθέσεις και διασυνοριακές συναλλαγές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία αποτελείται

από μία δυναμική ομάδα δραστήριων δικηγόρων, με εκτενή εμπειρία και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Οι δικηγόροι της εταιρείας συνεργάζονται με τους πελάτες,

αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και παρέχουν ρεαλιστικές και δημιουργικές λύσεις προσαρμοσμένες σε αυτές, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ότι ο χρόνος είναι

καθοριστικής σημασίας. Η δέσμευση της εταιρείας στην αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων με απόλυτη αφοσίωση έχει οδηγήσει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων

δεσμών με τους πελάτες της. Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Επίλυση Αστικών και Εμπορικών διαφορών, Εναλλακτική Επίλυση

Διαφορών, Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, Επιχειρήσεις Επενδύσεων και Επενδυτικά Κεφάλαια (Private Equity and Venture Capital), Χρηματοοικονομικό Δίκαιο &

Κεφαλαιαγορά, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Μετασχηματισμοί και Αναδιάρθρωση, Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ιδιωτικοποιήσεις, Πτωχευτικό Δίκαιο,

Φορολογικό Δίκαιο, Ακίνητα και Επενδυτικά Έργα, Χρηματοδότηση και Εξαγορά Πλοίων (Ship Finance and Acquisition), Ναυτιλιακό Δίκαιο, Οικογενειακό και

Κληρονομικό Δίκαιο, Κεφάλαια και Καταπιστεύματα, Ιατρική Ευθύνη, Μέσα Ενημέρωσης και Ψυχαγωγία, Ασφάλιση, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα,

Δίκαιο Ανταγωνισμού. Επιπροσθέτως, οι εταίροι και οι συνεργάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες, που περιλαμβάνουν τη

δημοσίευση νομικών άρθρων, συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και συμμετοχή ως ομιλητές σε συνέδρια και Ελληνικά ή διεθνή fora.



ORGANIZER

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις

υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Στα 18 χρόνια

λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για

μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία

που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit

- PALLADIAN CONFERENCES εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.

www.palladian.gr

www.palladianconferences.gr

http://www.palladian.gr/
http://www.palladianconferences.gr/



