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Athens Women Forum 2015

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

η palladian communications specialists διορ-
γανώνει το Athens Women Forum 2015, με σκοπό τη 
δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου 
και διαβούλευσης, με επίκεντρο τη γυναίκα και γνώμονα 
την ισότητα των φύλων.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απρι-
λίου 2015, στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης 
Ένωσης, υπό την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηριακού 
Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) 
και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου και με τη συμμετοχή της ΜιληΤος ςυΜ-
ΒουλΕυΤικη Α.Ε. και του iforu.

Από το «γυναικείο ζήτημα» στο «φεμινι-
σμό», και από την «ισότητα των φύλων» 
στην «ένταξη του φύλου σε όλες τις πολι-
τικές». Πόσα έχουν γραφτεί και ακουστεί 
χρόνια τώρα για όλα αυτά, και ποιος είναι 
άραγε ο αντίκτυπός τους σήμερα, στην 
καθημερινότητα των γυναικών; Είναι βέ-
βαιο, ότι η εποχή των απόλυτων διακρί-
σεων έχει παρέλθει προ πολλού, και μαζί 
της πολλά από αυτά τα εμπόδια, τις απα-
γορεύσεις και ανισότητες που αντιμε-
τώπιζε η γυναίκα σε όλες τις πτυχές της 
ζωής της. Η συζήτηση για την ισότητα των 
φύλων στην εκπαίδευση, την απασχόλη-
ση και τη λήψη αποφάσεων είναι όμως 
ακόμη εδώ μαζί μας, και αυτά τα θέματα 
μας απασχολούν σήμερα σε ακόμη μεγα-
λύτερο βαθμό. Και αυτό γιατί σήμερα η 
γυναίκα επωμίζεται πιο απαιτητικούς και 
πολυσύνθετους ρόλους από ποτέ. Η γυ-
ναίκα σήμερα είναι ενεργή σε όλους τους 
τομείς της κοινωνικής, επαγγελματικής 
και επιστημονικής ζωής, ενώ η ολοένα 
αυξανόμενη συμμετοχή της στην επιχει-
ρηματικότητα μπορεί να συμβάλλει στην 
υπέρβαση της κρίσης και την ανάπτυξη 
της χώρας. 

Είναι λοιπόν το πέρασμα από τη διεκ-

δίκηση δικαιωμάτων στην αναγνώριση 
των δυνατοτήτων των γυναικών με το 
οποίο οφείλουμε να λογαριαστούμε ως 
κοινωνία. Μια κοινωνία που αλλάζει με 
γοργούς ρυθμούς, η οποία επιδιώκει συ-
νειδητά την ανάπτυξη, δεν πρέπει απλά 
να αντιμετωπίζει την ισότητα των φύλων 
ως ζητούμενο, αλλά να την τοποθετεί ως 
αφετηρία. Αυτό που καλείται να επιτύχει 
η κοινωνία μας είναι να ανοίξει το δρό-
μο για ίση συμμετοχή, ίσα δικαιώματα και 
ευκαιρίες, θεωρώντας ως δεδομένο ότι 
τα μέλη της, γυναίκες και άνδρες, μπο-
ρούν να ανταποκριθούν ισότιμα και με 
τους ίδιους όρους. Αν κάποιος λοιπόν 
πρέπει να «αποδείξει» ότι μπορεί, αυτός 
είναι η κοινωνία στο σύνολό της κι όχι οι 
γυναίκες! Το νέο πρόσωπο της γυναίκας, 
αν και φορτωμένο με πιο πολλούς, πιο 
δύσκολους ρόλους, είναι εδώ, αποτελεί 
την πραγματικότητα. Οι γυναίκες συζη-
τούν, συνεργάζονται, προσπαθούν, δια-
πρέπουν, δοκιμάζουν, αντλούν δύναμη 
ανταλλάσσοντας απόψεις και είναι έτοι-
μες για περισσότερη δράση, αλλά την 
ίδια στιγμή διεκδικούν. Διεκδικούν ουσι-
αστική αναγνώριση και υποστήριξη, προς 
όφελος του συνόλου της κοινωνίας.
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Το συνέδριο 
παρουσιάζει η 
δημοσιογράφος 
κατερίνα Ακριβο-
πούλου.



ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν δυναμι-
κές και επιτυχημένες γυναίκες με σκοπό 
να συζητήσουν τα βασικά θέματα που 
απασχολούν τη γυναίκα σήμερα, να μοι-
ραστούν τις εμπειρίες τους και να αναδεί-
ξουν το δρόμο της επιτυχίας. 

Στόχος του συνεδρίου είναι λοιπόν να 
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις γυναί-
κες που θέλουν να επιτύχουν τόσο στον 
επαγγελματικό όσο και τον προσωπικό 
τομέα, αλλά κυρίως να αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς για κοινωνικές δεσμεύ-
σεις επί τα βελτίω. Στην εκδήλωση αυτή 
θα παρουσιαστούν, θα συζητηθούν και θα 
αναλυθούν οι προοπτικές και στρατηγικές 
που αφορούν τις διάφορες παραμέτρους 
της προσωπικής και επαγγελματικής ανά-
πτυξης της σύγχρονης γυναίκας και θα 
προταθούν τάσεις, ιδέες, πρακτικές που 
είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.

Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα πεδίο 
συνάντησης με εμπνευσμένα στελέχη, 
ένα πεδίο ανταλλαγής ιδεών και δικτύω-
σης που θα συμβάλλει στην ενδυνάμω-
ση της γυναικείας προσωπικότητας. Έτσι 
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της εργασίας, της οικογένειας 
και της κοινωνίας.

Θα εμπνευστείς από:

• Τα παραδείγματα επιτυχημένων γυ-
ναικών και τα case studies που θα πα-
ρουσιαστούν.

• Την συμμετοχή στο διάλογο και τις 
διαδραστικές παρουσιάσεις σε ένα 
περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

• Την θεματολογία που πραγματεύεται 
θέματα που αφορούν τη γυναίκα σή-
μερα σε όλες τις εκφάνσεις της καθη-
μερινότητάς της, καθώς και τα κοινω-
νικά στερεότυπα που διαμορφώνουν 
συνειδήσεις και συμπεριφορές.

• Τέλος θα έχεις τη δυνατότητα διαδι-
κτύωσης σε ένα περιβάλλον στο οποίο 
θα συναντηθούν άνθρωποι δυναμικοί, 
δημιουργικοί που προσεγγίζουν τα θέ-
ματα που θα συζητηθούν ρεαλιστικά 
και αποτελεσματικά.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

PANEL I: ΓυνΑίΚΕΣ & ΗΓΕΣίΑ

• ίσχύς, ηγεσία και θηλυκή παράμετρος

• Ο θηλυκός παράγοντας: πλεονέκτημα ή μειονέκτημα;

• Προετοιμάζοντας τη νέα γενιά γυναικών–ηγετών

• Μαθήματα και εμπειρίες από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις και στελέχη

PANEL II: ΓυνΑίΚΑ ΚΑί ΚΟίνΩνίΚΟί ΡΟΛΟί

• Ο ρόλος του φύλου στο χώρο της εργασίας

• Γυναίκα και προσωπική ζωή (συντροφικότητα/οικογένεια)

• Γυναίκα και υγεία

• Γυναίκα και τεχνολογία

• Γυναίκα και κοινωνικά δίκτυα

• Γυναίκα και άνδρας: Ο ρόλος του άνδρα στην κοινωνική καταξίωση της γυναίκας

PANEL III: Η ΓυνΑίΚΑ ΚΑί ΤΟ ΜΕΛΛΟν ΤΗΣ ΕΡΓΑΣίΑΣ

• Επαγγελματική ανέλιξη σε περιόδους κρίσης

• Επαγγελματική ευελιξία και αλλαγή καριέρας

• Πώς μια επαγγελματική «ατυχία» μπορεί να προκαλέσει ένα «success story»;

•  Οδηγός startup: Γίνε επιχειρηματίας. Μόνο το 10% των startup ανήκουν σε 

γυναίκες. Έλλειψη αυτοπεποίθησης ή διστακτικότητα επενδυτών;

•  Μαθήματα από τη νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα και από τους global 

players

•  Στρατηγικές κινήσεις για να πετύχεις τους επαγγελματικούς και προσωπικούς 

στόχους

• Καθοδήγηση και χρηματοδότηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

PANEL IV: ΔίΑφΟΡΕΤίΚΟΤΗΤΑ ΤΩν φυΛΩν

• Είναι τα στερεότυπα παρωχημένα; 

• Διακρίσεις φύλου στα σχολικά βιβλία, τη διαφήμιση και τη λογοτεχνία

• Ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών: υπέρ ή κατά;

• Στρατηγικές Marketing με βάση το φύλο και την καταναλωτική συμπεριφορά

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς:
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Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρα-
τηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy 
development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Απο-
στολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πε-
λάτες μας. Στα 13 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 εκδη-
λώσεων, οδήγησαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business 
unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με αντικείμενο τη διοργάνωση 
συνεδρίων. Ο επικεφαλής του, Γρηγόρης Λεωνίδης, είναι διευθυντικό στέλεχος 
με μακρά εμπειρία στο marketing, την επικοινωνία και τα συνέδρια.  Σκοπός της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο 
το φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας που 
προβληματίζουν και απασχολούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά και 
ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Στα συνέδρια της PALLADIAN τα θέματα που 
πραγματεύεται κάθε συνέδριο δεν προσεγγίζονται επιδερμικά. Αντίθετα, μέσα 
από γόνιμο διάλογο και εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις, επιχειρείται η ανάδει-
ξη κάθε πτυχή του θέματος, με στόχο την ουσιαστική προσέγγιση του, για την 
επιλογή του βέλτιστου τρόπου επίλυσής του.
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ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

PLATINUM SPONSOR (20.000 € + Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ
•  Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει σε πάνελ 

επιλογής του.

•  Δυνατότητα διοργάνωσης workshop σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διάρκειας 
30 λεπτών.

•  Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.

•  Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου 
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).

•  Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του 
συνεδρίου.

•  Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.

•  20 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

GOLD SPONSOR (15.000 € + Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ
•  Στέλεχος του χορηγού πραγματοποιεί ομιλία 10 λεπτών και συμμετέχει  σε πάνελ 

επιλογής του.

•  Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.

•  Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου 
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).

•  Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του 
συνεδρίου.

•  Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.

•  15 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

Το συνέδριο θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους χορηγούς,
οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία τόσο να προβάλλουν την
εταιρεία τους σε ένα ευρύ κοινό αλλά και σε σημαντικούς 
ομιλητές από διάφορους κλάδους.
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SILVER SPONSOR (10.000 € + Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ
•  Στέλεχος του χορηγού συμμετέχει  σε πάνελ επιλογής του.

•  Εκθεσιακό χώρο διαστάσεων 3μ. x 2μ. στο lobby του συνεδρίου.

•  Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου 
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).

•  Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του 
συνεδρίου.

•  Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.

•  10 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

BRONZE  SPONSOR (5.000 € + Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ
•  Προωθητικό χώρο-τραπέζι (ή banner) στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.

•  Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου 
(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).

•  Παρουσίαση του χορηγού (λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile) στο έντυπο του 
συνεδρίου.

•  Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.

•  6 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

CONTRIBUTOR (3.000 €  + Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ
•  Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου 

(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).

•  Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.

•  4 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.
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SUPPORTER (1.500 € + Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ
•  Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του συνεδρίου 

(καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό).

•  Προβολή του λογότυπου της εταιρείας στο site του συνεδρίου.

•  3 προσκλήσεις για το συνέδριο.

•  Διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού του χορηγού στους συνέδρους.

•  Πλήρης απολογισμός του συνεδρίου.

Γρηγόρης Λεωνίδης
managing partner

Τηλ: 210-3392321,
6979982965
leonidis@palladian.gr

Χριστίνα Δρίτσα 
account executive

Τηλ: 210-3392321
dritsa@palladian.gr

Κατερίνα Μαντζίνου 
conferences manager

Τηλ: 210-3392321
6944700893
mantzinou@palladian.gr

Ζάκος Χατζηγιαννάκης 
sales director

Τηλ: 210-3392321
6947156821
chatzigiannakis@palladian.gr

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡίΛΑΜΒΑνΕί:

• Παρακολούθηση όλων των εργασιών συνεδρίου.

• Τσάντα με το υλικό του συνεδρίου.

• Συμμετοχή σε coffee breaks και γεύμα.

• Πλήρη απολογισμό του συνεδρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (60€ ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για χορηγίες και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων παρακαλώ 
επικοινωνήστε με:
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (εκδοση τιmολογιου)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1.  Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................................. Τίτλος: ........................... 

Διεύθυνση: ........................................................... Πόλη: ............................. T.K.: ................... Χώρα: .......................

Τηλ.: ................................................... Email: .............................................................. ΑφΜ: .........................................

ΔΟυ: ............................................................................

2.    Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................................. Τίτλος: ........................... 

Διεύθυνση: ........................................................... Πόλη: ............................. T.K.: ................... Χώρα: .......................

Τηλ.: ................................................... Email: .............................................................. ΑφΜ: .......................................

ΔΟυ: ............................................................................

3.  Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................................. Τίτλος: ........................... 

Διεύθυνση: ........................................................... Πόλη: ............................. T.K.: ................... Χώρα: .......................

Τηλ.: ................................................... Email: .............................................................. ΑφΜ: ........................................

ΔΟυ: ............................................................................

4.   Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................................. Τίτλος: ........................... 

Διεύθυνση: ........................................................... Πόλη: ............................. T.K.: ................... Χώρα: .......................

Τηλ.: ................................................... Email: .............................................................. ΑφΜ: ........................................

ΔΟυ: ............................................................................

5.  Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................................. Τίτλος: ........................... 

Διεύθυνση: ........................................................... Πόλη: ............................. T.K.: ................... Χώρα: .......................

Τηλ.: ................................................... Email: .............................................................. ΑφΜ: ........................................

ΔΟυ: ............................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΤίΜΟΛΟΓίΟυ)

Επωνυμία: .................................................................................. Δραστηριότητα: …………………....……................….....……

Διεύθυνση: .......................................................................…… Πόλη: .................................................. T.K.: ........................ 

Χώρα: ...................................................... Τηλ.: .......................................................... Fax: ................................................

ΑφΜ: ................................................................ ΔΟυ: ............................................................................

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε κατωτέρω τα στοιχεία σας
και να τα στείλετε στο email: palladian@palladian.gr ή με fax στο: 210 3392323, υπόψη κας Δρίτσα 

2015

Αμφιθέατρο της
Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης

22 Απριλίου 2015

www.palladianconferences.gr


