
 



 

 

2 

Greek Hospitality Awards 

15 Οκτωβρίου, LiveOn Hybrid Event 
  

Αναγνωρίζοντας πως η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει καθίζηση στα έσοδα των 

τουριστικών επιχειρήσεων και διαβλέποντας τις προοπτικές που διανοίγονται για το τουριστικό 

2022, τα Greek Hospitality Awards επιχειρούν την φετινή χρονιά να ενισχύσουν έτι περαιτέρω 

την πολιτική marketing που θα ακολουθήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις αφενός στο πλαίσιο 

προσέγγισης νέας πελατείας και αφετέρου διατήρησης της υφιστάμενης. 

 

Τα Greek Hospitality Awards 2021 (#grha21) διοργανώνονται για 7η συνεχόμενη χρονιά 

στις 15 Οκτωβρίου υβριδικά, με τους ομιλητές και τους βραβευθέντες σε φυσική παρουσία 

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε ξενοδοχείο (η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί το μήνα 

Σεπτέμβριο) και με το κοινό να παρακολουθεί και να συμμετέχει ψηφιακά μέσα από την LiveOn, 

την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP, και το 

καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό της κέντρο, το LiveOn Expo Complex. 

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με την Tourism Media & 

Events, το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr και  το περιοδικό ΧΡΗΜΑ. 
 

Ειδικός Σύμβουλος των Greek Hospitality Awards 2021 είναι ο Χάρης Ντιγριντάκης.  

 

 

Δείτε αναλυτικά τις δυνατότητες προβολής που προσφέρει το LiveOn Expo 

Complex. 

  

 

  

Μάθετε περισσότερα για την LiveOn και το LiveOn Expo Complex.  

  

  

https://ethosevents.eu/event/greek-hospitality-awards-2021/
https://liveon.tech/
https://ethosmediasa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gkotsika_a_ethosmedia_eu/EXUi9GNxh4xCir4u2raYgQ8BMCJHwuOiVrzxy1oCUee0Dg?e=zJy73P
https://ethosmediasa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gkotsika_a_ethosmedia_eu/EXUi9GNxh4xCir4u2raYgQ8BMCJHwuOiVrzxy1oCUee0Dg?e=zJy73P
https://vimeo.com/555626356
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Ο κορυφαίος θεσμός των Greek Hospitality Awards έρχεται για να επιβραβεύσει την 

Αριστεία στο χώρο των Ελληνικών Ξενοδοχείων, Τουριστικών Γραφείων, Ενοικιαζόμενων 

Δωματίων και άλλων εταιριών συναφών με τον κλάδο του Τουρισμού, μέσα από απόλυτα 

αξιοκρατική διαδικασία, στην οποία μετέχουν η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από 

εξέχουσες προσωπικότητες και το κοινό, με ποσοστιαία στάθμιση ψήφων 60/40. 
 

Στο πλαίσιο του θεσμού των Greek Hospitality Awards, βραβεύεται το κορυφαίο ελληνικό 

ξενοδοχείο, πέραν των κατηγοριών βραβείων των θεματικών ενοτήτων. Η ανάδειξη των 

αρίστων της ελληνικής ξενοδοχίας, μέσα από τα Greek Hospitality Awards, έχει ως στόχο να 

αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο marketing για τον κλάδο, με εμβέλεια όχι μόνο 

εσωτερική, αλλά και διεθνή.  

Στην εκδήλωση θα βραβευτούν το κορυφαίο ξενοδοχείο της χώρας (Top Greek Hotel 2021) και το 

κορυφαίο resort (Top Greek Resort 2021) και θα απονεμηθούν συνολικά 102 κατηγορίες 

βραβείων σε 4 θεματικές ενότητες. 

Pre-Event 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πέραν των χαιρετισμών και ομιλιών από θεσμικούς παράγοντες και 

στελέχη της αγοράς της φιλοξενίας, θα διεξαχθεί και θα μεταδοθεί μέσω της LiveOn ειδικό πάνελ 

συζήτησης με θεσμικούς εκπροσώπους και στελέχη της αγοράς, με συντονιστή τον ειδικό 

σύμβουλο των Greek Hospitality Awards, δημοσιογράφο κο Χάρη Ντιγριντάκη. 

 

Σε ποιους απευθύνεται
Ανάμεσα στο κοινό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία ψηφοφορίας περιλαμβάνονται περισσότερα 

από 35 χιλιάδες διακεκριμένα μέλη της βάσης δεδομένων που διαθέτουν οι διοργανωτές.  Μεταξύ 

άλλων, πρόκειται για εξειδικευμένα στελέχη από τις εξής κατηγορίες:  

 Στελέχη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

 Tour Operators 

 Εταιρείες Facility Management 

 Τράπεζες / Εταιρείες Leasing 

 Ασφαλιστικές Εταιρείες 

 Εταιρείες Επίπλων 

 Εταιρείες Προμήθειας Αναλωσίμων σε 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

 Εταιρείες Εμπορίας Ηλεκτρικών Ειδών 

 Εταιρείες Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Εταιρίες που κατασκευάζουν Πισίνες 

& SPA 

 Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών 

Υπηρεσιών 

 Συμβούλους Επιχειρήσεων 

 Συμβούλους Marketing, Πωλήσεων, H

R 

 Εταιρείες Εμπορίας Αυτοκινήτων 

 Εταιρείες Ενοικίασης 

& Leasing Αυτοκινήτων 

 Εταιρείες που διοργανώνουν 

Κρουαζιέρες 

 Εταιρείες Επενδύσεων σε 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

 Εταιρείες Ασφάλειας & Πυρασφάλειας 

χώρων 

 Portals Κρατήσεων 

 Στελέχη αεροπορικών εταιρειών και 

ταξιδιωτικών γραφείων 

 Διοικητικά Στελέχη Περιφερειακών 

Ενοτήτων 
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Αwards 

Στόχος των βραβείων Greek Hospitality Awards 2021 είναι να αναδείξει ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία της χώρας και προμηθευτές του κλάδου της ξενοδοχίας, που 

πρωτοπορούν και προσφέρουν καινοτόμες δημιουργικές λύσεις 

  

Οι κατηγορίες βραβείων περιλαμβάνουν  

τα ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

 “Top Greek Hotel 2021”  

 “Top Greek Resort 2021” 

και 4 βασικές θεματικές ενότητες:  

1. BEST GREEK CITY HOTELS 

2. BEST GREEK RESORTS 

3. BEST GREEK HOTEL FACILITIES 

4. SPECIAL AWARDS 

Επίσης, θα απονεμηθούν 8 Distinctions τα οποία είναι: 

 Greek Hospitality Leader 

 Greek Hospitality Influencer 

 Greek Hospitality Personality 

 Greek Hospitality Rising Star 

 Greek Hospitality Mentor 

 Best Greek Hospitality Region 

 Best Greek City Break Destination 

 Best Greek Hospitality Municipality 

Αφορούν σε τιμητικές διακρίσεις για προσωπικότητες του κλάδου της ελληνικής 

ξενοδοχίας, για πρόσωπα που η πορεία τους στο χρόνο έχει ταυτιστεί απόλυτα με την 

αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και για νέα πρόσωπα που έχουν αναρριχηθεί 

στην κονίστρα του ελληνικού τουρισμού. 

Γενικά, μια εταιρία μπορεί να είναι υποψήφια για βράβευση σε περισσότερες από μία 

κατηγορίες. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να συνδυάζει ή να τροποποιεί τις κατηγορίες 

βράβευσης κατά διακριτική ευχέρεια, βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο. 

  

https://ethosevents.eu/event/greek-hospitality-awards-2021/
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Κριτήρια βράβευσης 
 

 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ :  “Top Greek Hotel 2021” & “Top Greek Resort 2021” 

Θα απονεμηθούν αντίστοιχα στο ξενοδοχείο και στο resort με την καλύτερη βαθμολογία από την 

Κριτική Επιτροπή και το Κοινό. Τα κριτήρια στα οποία θα στηριχθεί η Κριτική Επιτροπή & το 

Κοινό είναι: 

 Προσφερόμενες Υπηρεσίες (30%), 

 Ποιότητα (20%), 

 Φήμη-Αναγνωρισιμότητα (20%), 

 Value For Money προϊόν (10%), 

 Καινοτομία (10%), 

 Αξέχαστη Εμπειρία (10%) 

 

1η Θεματική Ενότητα - Best Greek City Hotels 

Εδώ αναγνωρίζονται τα πλέον επιτυχημένα μοντέλα ξενοδοχείων που διακρίνονται για καινοτόμες 

δημιουργικές λύσεις στον τομέα της φιλοξενίας, ανά κατηγορία και ποιότητα δωματίων. Επίσης 

εξετάζεται και ο τρόπος διαχείρισης των μονάδων. Στην εν λόγω θεματική ενότητα βραβεύονται 

ξενοδοχεία πόλεως και μονάδες που έχουν λειτουργία όλο το χρόνο. 

Τα κριτήρια στα οποία θα στηριχθεί η Επιτροπή & το Κοινό προκειμένου να επιλέξει τα 

καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες που έχουν επιλεγεί είναι: 

 Προσφερόμενες Υπηρεσίες (40%), 

 Καινοτομία (20%), 

 Ποιότητα (20%), 

 Value For Money προϊόν (10%), 

 Φήμη-Αναγνωρισιμότητα (10%) 

 

2η Θεματική Ενότητα – Best Greek Resorts 

Τα ξενοδοχεία-θέρετρα διακρίνονται συνήθως για τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις τους αλλά και για 

την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρουν στον καταναλωτή τουρίστα. Στη συγκεκριμένη 

θεματική ενότητα βραβεύονται τα ξενοδοχεία resort αλλά και μονάδες εποχιακής λειτουργίας που 

ξεχωρίζουν στις ως άνω επιλέξιμες κατηγορίες, η σύνθεση των οποίων διαφοροποιεί το 

προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Επισημαίνεται ότι βραβεύονται και θεματικά ξενοδοχεία που 

ξεχωρίζουν μέσα από τις εναλλακτικές παροχές που διαθέτουν στην πελατεία τους. 

Τα κριτήρια στα οποία θα στηριχθεί η Κριτική Επιτροπή & το Κοινό προκειμένου να 

επιλέξει τα καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες που έχουν 

επιλεγεί είναι: 

 Προσφερόμενες Υπηρεσίες (40%), 
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 Καινοτομία (20%), 

 Ποιότητα (20%), 

 Value For Money προϊόν (10%), 

 Φήμη-Αναγνωρισιμότητα (10%) 

 

3η Θεματική Ενότητα - Best Greek Hotel Facilities 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα βραβεύονται Τμήματα Υποδομής Ξενοδοχείων που καθιστούν 

αξέχαστη την εμπειρία και απόλαυση του πελάτη στους τομείς της γαστρονομίας, διασκέδασης, 

ψυχαγωγίας. Παράλληλα, βραβεύεται το Κορυφαίο Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου. Η γαστρονομία 

αλλά και η διασκέδαση ως γνωστόν αποτελούν το «κερασάκι στην τούρτα» και παρακαταθήκη για 

την καλύτερη δυνατή διαμονή ενός τουρίστα. Επίσης, θα βραβευτεί το καλύτερο και αυθεντικότερο 

«Ελληνικό Πρωινό» που προσφέρεται σε ελληνικό ξενοδοχείο, ενταγμένο στο πρόγραμμα του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 

Τα κριτήρια στα οποία θα στηριχθεί η Επιτροπή & το Κοινό προκειμένου να επιλέξει τα 

«προϊόντα» που δίδουν προστιθέμενη αξία σε ένα ξενοδοχείο είναι τα κάτωθι:  

 Προσφερόμενες Υπηρεσίες (40%), 

 Πρωτοτυπία (10%), 

 Ποιότητα (20%), 

 Αξέχαστη Εμπειρία (20%), 

 Design (10%) 

 

4η Θεματική Ενότητα – SPECIAL AWARDS 

Πρόκειται για κατηγορίες βραβείων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα ίδια τα ξενοδοχεία, 

οι  προμηθευτές του ξενοδοχειακού κλάδου, εν γένει οι εταιρίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και 

δίνουν προστιθέμενη αξία στο προσφερόμενο προϊόν υποδομής φιλοξενίας της χώρας, καθώς και οι 

τουριστικοί προορισμοί . 

Τα κριτήρια στα οποία θα στηριχθεί η Κριτική Επιτροπή & το Κοινό προκειμένου να 

επιλέξει τα εταιρίες στις αντίστοιχες κατηγορίες που έχουν επιλεγεί είναι: 

 Προσφερόμενες Υπηρεσίες (40%), 

 Καινοτομία (20%), 

 Ποιότητα (10%), 

 Τεχνολογική Υπεροχή (20%) 

 Design (10%) 
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Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες & οι κατηγορίες βραβείων είναι: 

ΚΟΡΥΦΑΙA ΒΡΑΒΕΙA:  

 “Top Greek Hotel 2021” : 

Θα απονεμηθεί στο ξενοδοχείο με την καλύτερη βαθμολογία από την Κριτική Επιτροπή και 

το Κοινό. 

 “Top Greek Resort 2021”: 

Θα απονεμηθεί στο resort με την καλύτερη βαθμολογία από την Κριτική Επιτροπή και το 

Κοινό 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ BEST GREEK 

CITY HOTELS 

1.1 Best Greek New City Hotel 

1.2 Best Greek Apartment City Hotel 

1.3 Best Greek Boutique City Hotel 

1.4 Best Greek Business City Hotel 

1.5 Best Greek Spa City Hotel 

1.6 Best Greek All Suite City Hotel 

1.7 Best Greek Romantic City Hotel 

1.8 Best Greek Design City Hotel 

1.9 Best Greek Heritage City Hotel 

1.10 Best Greek Landmark City Hotel 

1.11 Best Greek Lifestyle City Hotel 

1.12 Best Greek MICE City Hotel 

1.13 Best Greek Green City Hotel 

1.14 Best Greek Sports City Hotel 

2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ BEST GREEK 

RESORTS 

2.1 Best Greek New Resort 

2.2 Best Greek Mountain Resort 

2.3 Best Greek Rural Resort 

2.4 Best Greek Beach Resort 

2.5 Best Greek All Inclusive Resort 

2.6 Best Greek Family Resort 

2.7 Best Greek New Boutique Resort 

2.8 Best Greek Boutique Resort 

2.9 Best Greek Casino Resort 

2.10 Best Greek Honeymoon Resort 

2.11 Best Greek Romantic Resort 

2.12 Best Greek Spa Resort 

2.13 Best Greek Thalasso Resort 

2.14 Best Greek Thermal Spa Resort 

2.15 Best Greek Golf Resort 

2.16 Best Greek Sports Resort 

2.17 Best Greek Design Resort 

2.18 Best Greek MICE Resort 

2.19 Best Greek Green Resort 

2.20 Best Greek Villas & Holiday 

Homes 

2.21 Best Greek All Suites Resort 

2.22 Best Greek Historic Resort 

2.23 Best Greek Ski Resort 
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2.24 Best Greek Villa Resort 

3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ BEST GREEK 

HOTEL FACILITIES 

3.1 Best Greek Hotel Marina 

3.2 Best Greek Hotel Dining 

Experience 

3.3 Best Greek Hotel Entertainment 

Experience 

3.4 Best Greek Hotel Tailor Made 

Guest Experience 

3.5 Best Greek Hotel Restaurant 

3.6 Best Greek Hotel Bar 

3.7 Best Greek Hotel Café  

3.8 Best Greek Hotel Breakfast 

3.9 Best Greek Hotel Conference 

Center 

3.10 Best Greek Hotel Spa 

3.11 Best Greek Hotel Golf Course 

3.12 Best Greek Pet Friendly Hotel 

3.13 Best Greek Medical Friendly Hotel 

3.14 Best Greek Accessibility Hotel 

3.15 Best Greek Boutique Hotel 

4.ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ SPECIAL 

AWARDS 

4.1 Best Greek Excellence In Service 

Hotel 

4.2 Best Greek Sustainable Hotel 

4.3 Best International Hotel Brand 

4.4 Best Greek Hotel Brand 

4.5 Best Greek Hotel Loyalty 

Programme 

4.6 Best Greek Technology Hotel 

4.7 Best Greek Innovation Hotel 

4.8 Βest Greek Hotel Technology 

Innovation 

4.9 Best Greek Hotel WebSite 

4.10 Best Greek Hotel Mobile App 

4.11 Best Greek Hotel Marketing 

Strategy 

4.12 Best Greek Hotel Management 

Strategy 

4.13 Best Hotel Supplier 

4.14 Best Hotel Amenities Supplier 

4.15 Best Hotel Entertainment & 

Technology Supplier 

4.16 Best Hotel IT, Web & Telecoms 

Supplier 

4.17 Best Digital Advertising and 

performance campaign  

4.18 Best Hotel Marketing & Social 

Media Provider 

4.19 Best Hotel Education Provider 

4.20 Best Hotel Sustainable Solutions 

Provider 

4.21 Best PCO/DMC 

4.22 Best Tour Operator 

4.23 Best Specialist Tour Operator 

4.24 Best Online Tour Operator 



 

 

9 

4.25 Best Hotel Sales Representative 

Company 

4.26 Best Hotel Management 

Consultant 

4.27 Best Greek Coastal Shipping 

Company 

4.28 Best Cruise Company 

4.29 Best Yacht Company 

4.30 Best Greek LGBT Friendly Hotel 

4.31 Best Greek Hostel 

4.32 Best Greek Studios & Apartments 

4.33 Best Greek initiative promoting 

Greece abroad 

4.34 Best Greek Architectural Firm 

4.35 Best Greek Hotel Architectural 

Project 

4.36 Best Hotel Shuttle Van 

4.37 Best Hotel Digital Marketing 

Agency 

4.38 Best Internet Sales Channel 

4.49 Best Greek Uprising Travel 

Destination 

4.40 Best Greek Travel Video 

4.41 Best Greek Serviced Apartment 

4.42 Best Hotel Insurance Solutions 

4.43 Best Greek Hotel Website 

Developer   

4.44 Best Branding Strategy 

4.45 Best Greek Car Rental 

4.46 Best VIP & Luxury Travel Services 

4.47 Best Greek Sustainable Event 

Management Company

 

Πλεονεκτήματα συμμετοχής στα Greek Hospitality Awards 2021 
 

Τα Greek Hospitality Awards 2021 προσφέρουν στους υποψηφίους τους μια σειρά από μοναδικά 

οφέλη: 

 

 Τα αποτελέσματα των νικητών των βραβείων αποστέλλονται διαδικτυακά σε περισσότερους 

από 1.400 Tour Operators σε χώρες του εξωτερικού, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις 

“Greek Alternative Workshops” και “Luxury & Gastronomy Workshops”, τις οποίες 

διοργανώνει η Tourism Media & Events. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γερμανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ρωσία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πολωνία κλπ.) 

 Έκπτωση 10% στο ενοίκιο χώρου στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 

& στην Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Hotelia το Νοέμβριο του 2021, σε όλες τις 

εταιρείες που θα λάβουν Gold διάκριση στα Greek Hospitality Awards 

 Οι ενημερώσεις για τα Greek Hospitality Awards 2021 θα προωθούνται σε 

ξενοδοχεία – μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε) καθώς και 

σε εκτεταμένη λίστα ξενοδοχείων που συνεργάζονται με την ΔΕΘ-HELEXPO πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή τους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο διοργανωτής 
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είναι τα direct ενημερωτικά e-mails & newsletters & τα direct απολογιστικά e-mails & 

newsletters που αποστέλλει σε μορφή html 

 Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν διακεκριμένα κυβερνητικά και θεσμικά στελέχη 

και κορυφαίοι επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό  

 Κάλυψη από MME: Οι νικητές θα προβληθούν δυναμικά σε ηλεκτρονικά και έντυπα 

μέσα σε όλη την Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέσα που διαθέτει 

η ethosMEDIA. Οι νικητές θα προβληθούν επίσης στα μέσα των συνεργατών μας που 

συμμετέχουν στο project ως χορηγοί επικοινωνίας 

 Προνομιακή εξυπηρέτηση και τιμολόγηση για προβολή στα ΜΜΕ των Χορηγών 

Επικοινωνίας με ειδικά διαμορφωμένη προβολή της εταιρείας σας 

 Συνδέεται το brand σας με τα βραβεία-θεσμό του κλάδου, θέτοντας την εταιρεία 

σας ανάμεσα στις κορυφαίες 

 

Γιατί να παρακολουθήσετε τα Greek Hospitality Awards 2021;  

Μέσα από την ατομική σας συμμετοχή θα έχετε  την δυνατότητα: 

 να λάβετε επίκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις τάσεις στον τομέα 

της φιλοξενίας, νούμερο 1 εργοδότη στην χώρα*  

 να γνωρίσετε και να έρθετε σε επαφή με διακεκριμένους εκπροσώπους της 

ξενοδοχίας, ενός τομέα με 8,7 δισ. € τζίρου ετησίως*  

 να κάνετε νέες επιχειρηματικές συνδέσεις, είτε με τους χορηγούς και τους 

συνεργάτες μας, είτε με τους μεγάλους νικητές των βραβείων  

 να βρεθείτε στον ίδιο χώρο με κορυφαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας 

που θα μοιραστούν μαζί σας καλές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας  

 
 

* Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, ΙΤΕΠ, Grant Thornton  

 

Διοργάνωση  

Η ethosEVENTS, μέλος του  ethosGROUP, (ethosMEDIA, ethosEVENTS, ethosBUSINESS,  

LiveOn) έχει ως βασικό αντικείμενο τη διοργάνωση επιχειρηματικών συνεδρίων, και βραβείων, αλλά 

και άλλων καινοτόμων εκδηλώσεων. Η  ethosEVENTS  ξεκίνησε την πετυχημένη της πορεία στο 

χώρο της διοργάνωση εκδηλώσεων, με σκοπό να προσφέρει μία ακόμα επιχειρηματική επιλογή στα 

πεδία δραστηριότητας της ethosMEDIA, και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της. 

Ακολουθώντας διαχρονικά τις ανάγκες τις αγοράς, η ethosEVENTS διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των 

προϊόντων της. Πλέον, διοργανώνει περισσότερα από 20 συνέδρια & επιχειρηματικά βραβεία το 

έτος, σε κλάδους όπως αυτοί της οικονομίας, της ασφάλισης, της πολιτικής για την υγεία και του 

φαρμάκου, των εξαγωγών, της τεχνολογίας, της ξενοδοχίας, του καφέ και της καφεστίασης κ.ά. 

Εκτός από τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα έντυπα και ψηφιακά μέσα της ethosMEDIA, 

η ethosEVENTS προσφέρει τη πολύτιμη τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες της για τη διοργάνωση 

συνεδρίων του δικτύου συνεργατών της.  
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Οι εκδηλώσεις της ethosEVENTS απευθύνονται σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων της Ελλάδας 

και του εξωτερικού, προσφέροντάς τους πολλαπλές ευκαιρίες για επαγγελματική δικτύωση, 

πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την επιχειρηματική 

ανάπτυξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη. To έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, διασφαλίζει την άριστη διοργάνωση της κάθε εκδήλωσης. Σεβασμός, καινοτομία, 

περιεχόμενο, ευκαιρίες δικτύωσης, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που κάνουν τις 

εκδηλώσεις της ethosEVENTS να ξεχωρίζουν στην αγορά.   

   

Λίγα λόγια για τη LiveOn, τα LiveOnDigitalEvents και το 

LiveOn Expo Complex 
H LiveOn, η καινοτόμος, ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής 

επικοινωνίας του ethosGROUP, είναι η ιδανική πλατφόρμα για τη διοργάνωση ψηφιακών 

συνεδρίων και εκθέσεων, τη διεξαγωγή εταιρικών παρουσιάσεων, εκδηλώσεων και 

προγραμματισμένων B2B & B2C συναντήσεων. Ευέλικτα σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται 

σε κάθε διαφορετικό τύπο εκδήλωσης και χτισμένη με γνώμονα την επιτυχία των 

πελατών της, η LiveOn μεταμορφώνει συνολικά την εμπειρία εταιρικής επικοινωνίας, προσφέροντας 

μοναδικές ευκαιρίες για επαγγελματική δικτύωση, στοχευμένη επιχειρηματική προβολή και εύκολη 

αλληλεπίδραση  

  

Η νέα πραγματικότητα της LiveOn είναι ένα ολοκληρωμένο εικονικό εκθεσιακό και συνεδριακό 

κέντρο σχεδιασμένο σε εντυπωσιακό 3D περιβάλλον με την χρήση προηγμένη web τεχνολογιών. Το 

LiveOn Expo Complex παρέχει στον επισκέπτη του όλα τα θετικά της φυσικής περιήγησης, 

προσφέροντας επιπλέον άμεση και διαρκή αλληλεπίδραση με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος -

εκθεσιακά περίπτερα, χώρους συνάντησης και δικτύωσης, συνεδριακούς χώρους- σε ένα ευέλικτο 

και ασφαλές. περιβάλλον cloud με high tech χαρακτηριστικά. 

  

«Έξυπνα» ζουμ σε περίπτερα και άλλα εκθεσιακά σημεία , δυνατότητα στον επισκέπτη να 

διαμορφώσει την δική του εκθεσιακή διαδρομή μέσα από 3 εναλλακτικά views -

Standing, Walking, Watching- , οnline εκθεσιακός κατάλογος εμπλουτισμένος με επιλογές 

προσαρμοσμένης αναζήτησης και ένα ολοκληρωμένο συνεδριακό κέντρο με πρωτοποριακές 

λειτουργίες είναι μερικές από τις ψηφιακές καινοτομίες που προσφέρει το LiveOn Expo Complex 

στον επισκέπτη της. 

  

Η περιήγηση στο LiveOn Expo Complex αναπτύσσεται οργανωμένα σε διακριτές 

περιοχές: 

Η έναρξη της διαδρομής είναι ο εξωτερικός χώρος του Συγκροτήματος (Home). Εδώ θα βρείτε τις 

εισόδους για το εκθεσιακό, όπως επίσης και σήμανση που αφορά στο event και τους χορηγούς. Η 

κεντρική περιοχή του LiveOn Expo Complex είναι το Lobby, ο εσωτερικός χώρος στο 

οποίο βρίσκεστε μετά την είσοδό σας. Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους όλους 

τους επιμέρους χώρους που μπορείτε να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια του event:  

  



 

 

12 

 Reception Desk: εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το event, θα κάνετε την εγγραφή σας και 

θα συνομιλήσετε μέσω μηνύματος ή βιντεοκλήσης με εκπροσώπους του διοργανωτή  

 Conference Center: είναι το συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος, όπου θα 

ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και τους ομιλητές των συνεδρίων, θα διαμορφώσετε την 

δική σας ατζέντα και θα παρακολουθήσετε ζωντανά σε κάποια από τις αίθουσες του τις 

συνεδρίες που σας ενδιαφέρουν  

 Sponsors/Exhibitors Hall: εδώ θα βρείτε τις εκθεσιακές αίθουσες του συγκροτήματος, 

όπου θα επισκεφθείτε τα e-stands των χορηγών/εκθετών της εκδήλωσης, θα αφήσετε τα 

στοιχεία επικοινωνίας σας, θα συλλέξετε ενημερωτικό υλικό προετοιμασμένο για εσάς και θα 

επικοινωνήσετε μέσω βιντεοκλήσης και chat με τα στελέχη τους 

 B2B Area: είναι η περιοχή που θα συναντήσετε online άλλους συμμετέχοντες και θα 

δικτυωθείτε μεταξύ σας ανταλλάσσοντας στοιχεία επικοινωνίας 

και επικοινωνόντας μέσω βιντεοκλήσης και chat.  

 VIP Lounge: εδώ, σε μια ειδική αίθουσα, θα διοργανώσετε ή συμμετάσχετε σε οργανωμένα 

B2B Meetings και κλειστές συναντήσεις με επιλεγμένους εκθέτες ή επισκέπτες 

 PRESS Center: εδώ θα ενημερωθείτε για τους χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης και θα 

διαβάσετε τα δελτία τύπου και άλλες ενημερώσεις του διοργανωτή 

 Organiser's Office: εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τον διοργανωτή και τις δραστηριότητες 

του και θα έρθετε σε επαφή με τους εκπροσώπους του μέσω chat και βιντεοκλήσης 

  

Δείτε αναλυτικά τις δυνατότητες προβολής που προσφέρει το LiveOn Expo 

Complex.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Χορηγίες   

Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP   

Τηλ.: 210 998 4864 E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu   

   

Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager   

Τηλ.: 210 998 4863 Email: manologlou.r@ethosmedia.eu   

   

Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager   

Τηλ.: 210 998 4904 Email: papadopoulos.v@ethosmedia.eu   

  

Υποβολές Υποψηφιοτήτων & Ατομικές Συμμετοχές  

Βούλα Βασιλικού, Key Account Executive  

Τηλ.: 6971 618 615 E-mail: vassilikou.p@ethosmedia.eu   

  

Λωρέττα Μπούρα, Key Account Executive  

https://bit.ly/2RXViaY
https://bit.ly/2RXViaY
mailto:ouzounis.k@ethosmedia.eu
mailto:manologlou.r@ethosmedia.eu
mailto:papadopoulos.v@ethosmedia.eu
mailto:vassilikou.p@ethosmedia.eu
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Τηλ.: 6945 749854 E-mail: boura.l@ethosmedia.eu   

    

Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Executive  

Τηλ.: 6932 430897 E-mail: oikonomaki.s@ethosmedia.eu   

    

  

mailto:boura.l@ethosmedia.eu
mailto:oikonomaki.s@ethosmedia.eu
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Διαχείριση Προγράμματος-Ομιλητών & Συνεργαζόμενοι Φορείς

Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content  

Τηλ.: 210 998 4932 E-mail vazaiou.m@ethosmedia.eu  

   

Μαρκέλλα Φάρκωνα, Events Programme Executive  

Τηλ.: 210 998 4865 E-mail farkona.m@ethosmedia.eu  

   

Επικοινωνία Συνεδρίου

Ιωάννης Π. Τριανταφύλλου, Director of Marketing - Board Advisor  

Τηλ.: 210 998 4810 E-mail triantafyllou.y@ethosmedia.eu  

  

Αγάπη Γκότσικα, Product Marketing Executive  

Τηλ.: 210 998 4903 E-mail gkotsika.a@ethosmedia.eu 

  

Συντονισμός Εκδήλωσης & Εγγραφές Συνέδρων

Κωνσταντίνος  Σαλβαρλής, Events Director   

Τηλ.: 210 998 4909 Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu   

   

Άρης Λαυδής, Events Manager   

Τηλ.: 210 998 4814 Εmail: lavdis.a@ethosmedia.eu   

    

mailto:vazaiou.m@ethosmedia.eu
mailto:farkona.m@ethosmedia.eu
mailto:triantafyllou.y@ethosmedia.eu
mailto:gkotsika.a@ethosmedia.eu
mailto:salvarlis.k@ethosmedia.eu
mailto:lavdis.a@ethosmedia.eu

