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Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021 - Η διοργάνωση

Με στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού για άλλη μια χρονιά 
διοργανώνονται τα “Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ”. Κριτήρια αξιολόγησης των 
επιχειρήσεων αποτελούν η ανάπτυξή τους, οι επενδύσεις, οι καινοτόμες δράσεις 
τους, ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός τους, τα θετικά αποτελέσματα και η 
συμπεριφορά τους απέναντι στη χρηματιστηριακή αγορά και στο επενδυτικό κοινό.

Τα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ» 
αναγνωρίζονται από την επιχειρηματική και 
επενδυτική κοινότητα ως ένας καταξιωμένος 
θεσμός ετήσιας αξιολόγησης των εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών. 

Για 19η συνεχόμενη χρονιά, το 
περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνει τα 
«Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 
2021», σε συνεργασία με την 
ethosEVENTS και το οικονομικό και 
επιχειρηματικό portal βanks.com.gr

Οι υποψήφιες εταιρείες επιλέγονται από τη Συντακτική Ομάδα του 
περιοδικού ΧΡΗΜΑ. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι αναγνώστες του 
ΧΡΗΜΑ, καθώς και οι αναγνώστες του εβδομαδιαίου ενημερωτικού 
XΡHMA Week και οι τακτικοί επισκέπτες του οικονομικού και 
επιχειρηματικού portal  banks.com.gr, ανάμεσά τους μεγάλος αριθμός 
επενδυτών, επαγγελματιών και ειδικών της αγοράς.
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Σε αριθμούς...η περσινή διοργάνωση

Απολογισμός εκδήλωσης
 2020

 

200+
Συμμετέχοντες

 

5+
Αιγίδες

 

18.500+
Social Media Impressions

 

250+
Δημοσιεύματα

 

12+
Χορηγοί Επικοινωνίας
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Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021 - Κατηγορίες Βραβείων

Θα απονεμηθούν βραβεία στις εξής 19 κατηγορίες:

1. Βραβείο καλύτερης εταιρείας – 2021

2. Βραβείο καλύτερης εταιρείας FTSE LARGE CAP – 2021

3. Βραβείο καλύτερης εταιρείας Διεθνούς Δραστηριοποίησης- 2021

4. Βραβείο καλύτερης εταιρείας μεσαίας – μικρής Κεφαλαιοποίησης 2021

5. Βραβείο καλύτερης εταιρείας του Δημοσίου – 2021

6. Βραβείο καλύτερης τράπεζας – 2021

7. Βραβείο ανάκαμψης αποτελεσμάτων – 2021

8. Βραβείο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης – 2021

9. Βραβείο διεθνοποίησης – 2021

10. Βραβείο υψηλών επενδύσεων – 2021
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   11.         Βραβείο επιχειρηματικής καινοτομίας – 2021

   12.        Βραβείο επενδυτικών σχέσεων – 2021

   13.       Βραβείο εταιρικής διακυβέρνησης – 2021

   14.       Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – 2021

   15.       Βραβείο καλύτερης εταιρείας εναλλακτικής αγοράς – 2021

   16.      Bραβείο καλύτερης Χρηματιστηριακής – 2021

   17.       Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 2021

   18.       Βραβείο καλύτερης ΑΕΕΑΠ – 2021

   19.       Bραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management 2021

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021 - Κατηγορίες Βραβείων

Θα απονεμηθούν βραβεία στις εξής 19 κατηγορίες:
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Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021 - Διοργάνωση 

● Σχεδιάζει και υλοποιεί Digital και Hybrid 
επιχειρηματικές εκδηλώσεις (συνέδρια, 
φόρουμ, βραβεία),  αξιοποιώντας την 
πολύχρονη τεχνογνωσία της και την 
LiveOn, την καινοτόμο πλατφόρμα 
Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.  

● Ήδη καθιερωμένη στην ελληνική αγορά, 
απευθύνεται σε σημαντικούς κλάδους 
της οικονομίας: χρηματοοικονομικός,  
ασφαλιστικός, υγεία, φάρμακο, εξαγωγές, 
τεχνολογία, φιλοξενία, καφεστίαση, αγορά 
τροφίμων και ποτών.  

● Στην Ελλάδα και διεθνώς, οι εκδηλώσεις 
της προσφέρουν στην επιχειρηματική 
κοινότητα και τα ανώτατα στελέχη της 
στοχευμένες ευκαιρίες ενημέρωσης, 
επικοινωνίας, προβολής και δικτύωσης. 

ethosEVENTS, 
μέλος του ομίλου 
ethosGROUP

● Με 34 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον 
εκδοτικό χώρο, η ethosMEDIA επιμελείται 
και εκδίδει ένα ευρύ φάσμα θεματικών 
εκδόσεων και ηλεκτρονικών portals.

● Τα μέσα μας προσφέρουν εξειδικευμένη 
ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και 
εμβαθύνουν στην  πληροφορία και τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
προκύπτουν για τους αναγνώστες.

● Το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, ένα από τα πλέον 
ιστορικά οικονομικά και επενδυτικά 
περιοδικά της Ελλάδας και το οικονομικό 
και επιχειρηματικό portal banks.com.gr 
αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση 
ενημέρωσης που στοχεύει στο 
“intelligence” πίσω από την είδηση.

ΧΡΗΜΑ & banks.com.gr
εκδόσεις της 
ethosMEDIA
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LiveOn Expo Complex

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί ψηφιακά 
στο LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 
3D εκθεσιακό & συνεδριακό κέντρο της LiveOn, 
της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ψηφιακής 
Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων,. 

Η LiveOn είναι ένα πλήρως λειτουργικό 
επιχειρηματικό εργαλείο που υποστηρίζει τις 
εταιρείες στο να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς 
τους στόχους. Παράλληλα, η τεχνολογία LiveOn 
οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό B2B & B2C 
εταιρειών με προηγμένα εργαλεία επικοινωνίας 
και ανάλυσης δεδομένων σε ένα τρισδιάστατο 
περιβάλλον, σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο 
ώστε να αντικατοπτρίζει την εταιρική εικόνα και 
παρουσία στον πραγματικό κόσμο.

Το τεχνολογικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα 
της LiveOn δίνει τη δυνατότητα στους 
διοργανωτές εκδηλώσεων και εκθέσεων να 
σχεδιάζουν και να λειτουργούν τις φυσικές 
εκδηλώσεις τους σε ψηφιακή ή υβριδική μορφή. 

Δείτε τις δυνατότητες 
προβολής του 
LiveOn Expo Complex. 
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Η περιήγηση σας στο LiveOn Expo Complex

Reception Desk: 
εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, 
θα κάνετε την εγγραφή σας και θα μιλήσετε 
μέσω μηνύματος ή βιντεοκλήσης με 
εκπροσώπους της ethosEVENTS.

Η αφετηρία  σας είναι ο εξωτερικός χώρος του συγκροτήματος. Εδώ θα βρείτε τις εισόδους στο κτίριο 
καθώς επίσης και σήμανση για το event και τους χορηγούς του. Μπαίνοντας στο κτίριο βρίσκεστε στο 
Lobby,την κεντρική περιοχή του LiveOnExpo Complex. Από εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση σας 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μας, στους επιμέρους χώρους του συγκροτήματος. 

Sponsors/Exhibitors Hall:
στις εκθεσιακές αίθουσες  θα επισκεφθείτε 
τα  e-stands των χορηγών της εκδήλωσης, 
θα συλλέξετε ενημερωτικό υλικό που σας 
ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσετε μέσω 
βιντεοκλήσης και chat με τα στελέχη τους 

Conference Center: 
στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος, 
θα ενημερωθείτε για το συνεδριακό 
πρόγραμμα και θα παρακολουθήσετε 
ζωντανά τις συνεδρίες του event που σας 
ενδιαφέρουν

B2B Area: 
είναι η περιοχή που θα συναντήσετε online 
άλλους συμμετέχοντες και θα δικτυωθείτε, 
ανταλλάσσοντας στοιχεία επικοινωνίας και 
επικοινωνώντας μέσω chat και video

VIP Lounge: 
εδώ  θα  διοργανώσετε ή θα 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 για την εκδήλωση και άλλες 
ενημερώσεις της ethosEVENTS

Organizer  Oice: 
εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την ethosEVENTS, 
το ethosGROUP  και τις δραστηριότητες τους και 
θα έρθετε σε επαφή με τους εκπροσώπους μας 
μέσω chat και video

Δείτε περισσότερα
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Γιατί να παρακολουθήσετε την τελετή απονομής των Βραβείων

● Να γνωρίσετε τις εταιρείες που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού, να 
ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

● Να βρεθείτε στον ίδιο ψηφιακό χώρο με κορυφαίες επιχειρήσεις και να 
ακούσετε τις καλές πρακτικές και τις ιστορίες επιτυχίας  τους που τις 
κατέταξαν μεταξύ των κορυφαίων 

● Να γνωρίσετε και να έρθετε σε επαφή διαδικτυακά  με διακεκριμένα στελέχη
 

● Να κάνετε νέες επιχειρηματικές συνδέσεις, είτε με τους χορηγούς και τους 
συνεργάτες μας, είτε με τους μεγάλους νικητές των βραβείων  

● Το παρόν θα δώσουν πλήθος στελεχών και παραγόντων της αγοράς καθώς 
και υψηλόβαθμοι –Έλληνες και ξένοι- αξιωματούχοι, υψηλοί προσκεκλημένοι 
και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, στοιχείο που -σε συνδυασμό με τις 
εξελιγμένες τεχνολογικές δυνατότητες της LiveOn- παρέχει σημαντικές 
ευκαιρίες ουσιαστικής επαγγελματικής δικτύωσης.
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Η επικοινωνιακή μας στρατηγική

Media Relations
Ενημερωτικά Δελτία Τύπου στον γενικό και ειδικό τύπο και στα online media 
του ethosGROUP και δημοσιεύσεις σε portals και online media επιλεγμένων 
συνεργατών μας (πανελλαδική κάλυψη).

Direct Marketing
Αποστολή VIP προσκλήσεων σε επιλεγμένους opinion makers της αγοράς και 
ενέργειες viral marketing μέσω ομιλητών, χορηγών και συμμετεχόντων.

Social Media Strategy
Με οργανικό και πληρωμένο περιεχόμενο posts σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης του ομίλου ethosGROUP στο Facebook & στο LinkedIn.

Email Marketing Campaigns
Σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς που 
συμπεριλαμβάνονται στην ειδική θεματική βάση δεδομένων μας. 

Μέσα από επιλεγμένες δράσεις και τακτικές επικοινωνίας, οι επαγγελματίες του χώρου 
θα ενημερωθούν για την διοργάνωση των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2021 και 
τις δυνατότητες παρακολούθησης τους.
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Επικοινωνία ethosEVENTS 

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 

Ατομικές Συμμετοχές 
Βούλα Βασιλικού, Key Account Executive 
Τηλ.: 6971 618 615, 
E-mail: vassilikou.p@ethosmedia.eu 

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  

Marketing & Επικοινωνία Συνεδρίου 
Ιωάννης  Π. Τριανταφύλλου, Director of Marketing - 
Board Advisor
Τηλ.: 210 998 4810, 
E-mail:  triantafyllou.y@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
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Save the Date

Σας ευχαριστούμε.

ethosEVENTS | Lysikratous 64, 17674 Kallithea, Athens, Greece

T: (+30) 210 998 4950 | www.ethosevents.eu | www.ethos-group.eu 

Επιχειρηματικά Βραβεία 
ΧΡΗΜΑ 2021

11 Φεβρουαρίου  2022
LiveOn Digital Event
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