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Είδη επιχειρηματικών 

διοργανώσεων 

• Εμπορικές Εκθέσεις 

• Συνέδρια - Ημερίδες

• Β2Β Meetings 

• Προΐοντική Παρουσίαση

• Εταιρικές Εκδηλώσεις 

• Εκδηλώσεις Επαγγελματικών Ενώσεων 

• Εκδηλώσεις Κρατικών Φορέων 



Βήματά προετοιμασίας 

• Γνωρίστε το είδος της συνάντησης που πρόκειται να παρακολουθήσετε. 

• Κατανοήστε το σκοπό της συμμετοχής / διοργάνωσης σας.

• Μελετήστε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθείτε. 

• Ορίστε ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό.

• Καθορίστε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

• Σχεδιάστε τα logistics (ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής, προσωπικό, ομάδα υλοποίησης, έντυπο & ηλεκτρονικό υλικό, 
στήσιμο χώρου κλπ) 

• Προωθήστε και Επικοινωνήστε την συμμετοχή / εκδήλωσή σας με κάθε μέσο. 

• Αξιοποιήστε την τεχνολογία (ερευνά, επικοινωνία, διαφήμιση, social media κλπ).

• Γιορτάστε και αξιολογήστε την επιτυχία του προγραμματισμού της εκδήλωσής σας.

• Επανεξετάσετε και μελετήστε το επιστημονικό και κοινωνικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. 

• Γνωρίστε την τοποθεσία της συνάντησης (τι να επισκεφτώ, ποιους άλλους να δω, υπάρχοντες πελάτες, ανταγωνισμός).

• Εξετάστε πιθανά εμπόδια και βρείτε λύσεις. 

• Καθορίστε τα επιθυμητά αποτελέσματα και τις επακόλουθες εργασίες.



Οφέλη 

• Εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρόσβαση στη γνώση του 
κλάδου σας.

• Δικτύωση με νέους και υπάρχοντες πελάτες. 

• Γνωρίστε τον ανταγωνισμό.

• Σπινθήρας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας.

• Ανακαλύψτε Νέες Ευκαιρίες και Ιδέες.

• Βελτιωθείτε Προσωπικά και Επαγγελματικά. 

• Ζήστε τις τάσεις του κλάδου σας σε πραγματικό χρόνο.

• Προωθήστε τα προϊόντα και την επωνυμία σας. 



• Ανανεώστε τη μνήμη τους (προς εσάς).

• Συμπεριλάβετε μια σύντομη ανακεφαλαίωση όσων 

συζητήθηκαν και τα βασικά συμπεράσματα.

• Κάντε αναφορά σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

• Σχεδιάστε τα επόμενα στρατηγικά βήματα.

Follow up (Επακόλουθο) email 



Follow up (Επακόλουθο) email 

• Μέσα σε 24 ώρες: επαγγελματική συνάντηση, 

συμφωνία, διάσκεψη, ή ειδική εκδήλωση.

• Εντός 48 ωρών: Υποβολή αίτησης ή άλλου εγγράφου.

• Εντός 1-2 εβδομάδων: Παρακολούθηση μετά από μη 

ανταπόκριση σχετικά με ένα αίτημα συνάντησης ή την 

κατάσταση μιας ευκαιρίας εργασίας.

• Κάθε 3 μήνες: Επικοινωνήστε για να διατηρήσετε τη 

σχέση σας μαζί του συζητώντας για κοινά θέματα. 



Σας ευχαριστώ

Αΐντα Νίκα

Managing Director 

www.aida.com.gr

http://www.aida.com.gr/

