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Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
H ΔΕΠΑΝ, το Δίκτυο Πόλεων για
την Ανάπτυξη και η PALLADIAN
CONFERENCES
συνδιοργανώνουν το CITY CONNECT: FORUM
& EXHIBITION, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και
το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016
στο Πολιτιστικό Κέντρο ΔΑΪΣ στο
Μαρούσι.

Η Δ.Ε.Π.ΑΝ.
Το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ
(www.depan.gr) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με
πρωτοβουλία είκοσι τριών (23) οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα.
Περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά από τοπικούς φορείς
από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις
τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν
αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις
υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας
καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την
τοπική ανάπτυξη.
Για να επιτύχει τους στόχους της, η ΔΕΠΑΝ αξιολογεί
και εφαρμόζει μελέτες, προγράμματα και έργα, σε συνεργασία και συμπληρωματική δράση με τις Τοπικές
Αρχές και την Κυβέρνηση, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,
τον Ιδιωτικό Τομέα και την Κοινωνία των Πολιτών.
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ΤO ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Οι Δήμοι θεωρούνται η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας τους, και λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η Ευρωπαϊκή Ένωση
προσπαθεί πάντα να διευκολύνει την διαρκή ανάπτυξή τους.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, οι φορείς θα πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση
και τα εργαλεία που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά όργανα και να ωφεληθούν από όσους έχουν εκτεταμένη και
εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.
στο συνέδριο θα παρουσιαστούν:

• οι βασικές προτεραιότητες της ΔΕΠΑΝ
•ο
 ι βέλτιστες πρακτικές από επιλεγμένους Δήμους
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, οι οποίοι
θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και θα συζητήσουν το πώς μπορούν να σχεδιάστουν και να
εφαρμόστουν επιτυχημένες αυτοδιοικητικές πολιτικές σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
οι πηγές χρηματοδότησης όπως:

• Τομεακά προγράμματα
• Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
• Ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας
• Ευρωπαϊκά Ταμεία Χρηματοδοτήσεων
• Χρηματοδοτήσεις μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα

Τέλος, το Συνέδριο θα αποτελέσει πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, εξειδίκευσης και παροχής τεχνογνωσίας
καθώς και υποβολής προτάσεων και λύσεων.
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Φορείς του Δημόσιου Τομέα
Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Εκπρόσωποι οργανώσεων
Θεσμικά Όργανα
Εμπειρογνώμονες
Επιχειρήσεις προμηθευτές Δήμων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Στελέχη του Τραπεζικού και Ασφαλιστικού χώρου

Η ΕΚΘΕΣΗ
Στα πλαίσια της διοργάνωσης CITY CONNECT: FORUM & EXHIBITION θα λειτουργήσει και Έκθεση στην οποία
θα συμμετάσχουν εταιρείες που προσφέρουν προιόντα και υπηρεσίες προς Δήμους και Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

ΕΚΘΕΤΕΣ
Οι συμμετέχουσες εταιρείες προέρχονται από τους χώρους:
• Διαχείριση απορριμμάτων

• Φωτισμός - Διακόσμηση Πόλης

• Καθαριότητα

• Ενέργεια

• Επεξεργασία νερού

• Υδρευση - Αποχετευτικά

• Ανακύκλωση

• Μέσα ατομικής Προστασίας εργαζομένων

• Προστασία Περιβάλλοντος

• Εταιρείες τηλεπικοινωνιών

• Οδική ασφάλεια

• Πληροφορική, Παροχή υπηρεσιών

• Σήμανση

• Σύμβουλοι επιχειρήσεων

• Στάθμευση

• Μή κερδοσκοπικοί οργανισμοί

• Εξοπλισμός μεγάλων χώρων

• Εκδόσεις - Τύπος

• Δομικά μηχανήματα και υλικά
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Για την προβολή της Διοργάνωσης στους ενδιαφερόμενους και τα ΜΜΕ η εταιρεία μας πρόκειται να προβεί
στις παρακάτω ενέργειες:
• Αποστολή Save the Date
• Αποστολή Α’ Ανακοίνωσης
• Αποστολή προσυνεδριακού Δελτίου Τύπου
• Αποστολή e-newsletter σε τακτά χρονικά διαστήματα
• Banner σε ιστοτόπους μεγάλης επισκεψημότητας
• Αφιερώματα & συνεντεύξεις σε εφημερίδες & περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας
• Ανακοινώσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
• Δικτύωση με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους για την
προβολή της Διοργάνωσης.

Palladian Communications Specialists S.A.
Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με
ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis
& issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες
μας. Στα 14 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.
H σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν πρόσφατα
στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας, με αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.
www.palladian.gr
www.palladianconferences.gr
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Επικοινωνία
Για χορηγίες και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
managing partner

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

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων
παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με:

Χριστίνα Δρίτσα
conferences manager

Τηλ.: 210-3392321,
Κιν.: 6948-681515
dritsa@palladian.gr

