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BLACK FRIDAY 2020 Ο Ελληνικόβ Σύνδεσμοβ Ηλεκτρονικού

Εμπορίου GRECA παρατηρώνταε Tis

ανάγκεε και Tis προκλήοειε που δημιουργήθηκαν κατά

την περίοδο του Lockdown Tns άνοιξηβ διοργανώνει
ένα Webinar με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των

ελληνικών e-shops για την επερχόμενη πρόκληση
BLACK FRIDAY 2020 Στελέχη κορυφαίων εταιρειών

του χώρου ônoùs οι Google Facebook i-Prospect
BestPrice Skroutz The Jones Ira Media Verizon

Media Reprise Project Agora Logika Socital θα

βρίσκονται cos ομιλητέε προσφέρονταε την πολύτιμη

γνώση και εμπειρία tous παρουσιάζονταε προτάσειε
και καλέε πρακτικέε σε θέματα ônoos

Καταναλωτικέε τάσειε στην εποχή Tns COVID-19

Ποιεε συμπεριφορέε καταναλωτών φαίνεται να

έχουν έρθει για να μείνουν
Τι σημαίνει αυτό για Tis μάρκεβ και tous online

merchants

Χρήσιμα insights metrics μέσα από διαφορετικά
κανάλια πώλησηε και επικοινωνιαβ

Εφαρμογή καλών πρακτικών για αυτή την περίοδο
To Webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω Tns πλατφόρ

μαε Zoom την Παρασκευή 23/10/2020 otis 14.00

μ.μ.-18.00 μ μ και την Παρασκευή 06/1 1/2020 otis
14.00 μ μ 18 00 μ μ με την Ευγενική Χορηγία Tns

ACS καθώβ και με τη Χορηγία των εταιρειών Alpha
Bank DHL Skroutz και την υποστήριξη των εταιρειών

Aegean Airlines BestPrice Ira Media The

Jones Verizon Media Τα μέλη του GRECA έχουν

δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ éa>s τρία άτομα
ανά εταιρεία Το kôotos συμμετοχήε για τα μη μέλη
του GRECA είναι 99 ευρώ και για Tis 2 ημέρεε Περισσότερα

για το Webinar και την εγγραφή oas θα

βρείτε εδώ http://www.greekecommerce.gr/gr
news/nea-greca/Black-Friday-en-meso-Covid

To 4th InveetGR Forum 2020 Reforming the Greek

Economy www.investgr.eu θα πραγματοποιηθεί
OTis14 Ιουλίου 2021 Athens Hilton To InvestGR

Forum Foreign Investments in Greece οργανώνεται
από την Public Affairs and Networks για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά και πραγματεύεται αποκλειστι

Kcôs το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα

και την ελκυστικότητα Tns χώραε cos επενδυτικού

προορισμού Ο τίτλοε του 4th InvestGR Forum 2021

θα είναι Reforming the Greek Economy Στο πλαίσιο

αυτό θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα

πρώτα ευρήματα Tns έρευναε ms ΕΥ Ελλάδοε ΕΥ

Attractiveness Survey Ελλάδα 2021 με θέμα την

ελκυστικότητα Tns χώραβ ü)s επενδυτικού προορισμού

Η έρευνα η οποία αποτελεί αυτόνομο μέροβ
του ευρύτερου προγράμματοε ΕΥ Attractiveness
lias σειράε ερευνών που διεξάγει η ΕΥ σε παγκόσμιο
επίπεδο καταγράφει Tis απόψειβ Tns επενδυτικήβ

κοινότηταε για τα πλεονεκτήματα και Tis αδυναμίεβ
Tns xtopas ωβ επενδυτικού προορισμού Στρατηγικοί

Χορηγοί του InvestGR Forum θα είναι οι εταιρείεε
ΕΥ Ελλάδοβ και JTI Hellas Για πληροφορίεβ στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www.investgr.eu
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