


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε μια ομάδα ατόμων με επιστημονική κατάρτιση,
εμπειρία, μεράκι και ενθουσιασμό για ότι κάνουμε.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης και επικοινωνίας
από το 1985.

Η βασική αρχή σε κάθε συνεργασία μας είναι το γεγονός ότι
αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και ευκαιρίες κάθε επιχείρησης
με μοναδικό τρόπο σα να ήταν δική μας.



ΕΜΒΕΛΕΙΑ
Με έδρα στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, απευθυνόμαστε σε
φορείς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε
όλο τον Ελλαδικό χώρο και δραστηριοποιούνται είτε στην
ελληνική είτε στη διεθνή αγορά, αλλά και σε επιχειρήσεις από
το εξωτερικό που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Διαθέτουμε εξειδίκευση κατά κύριο λόγο στους κλάδους
τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης, ενέργειας
και υπηρεσιών.

Στρατηγικός στόχος είναι η αύξηση της κερδοφορίας μέσα από
την ανάπτυξη των πωλήσεων και τη μείωση των δαπανών.

Η ποιότητα της συνεργασίας μας με τις επιχειρήσεις και τους
φορείς που μας έχουν εμπιστευτεί έχει ως αποτέλεσμα την
καλλιέργεια πολυετών σχέσεων εμπιστοσύνης.



ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συνδυάζουμε στρατηγική σκέψη με δημιουργικότητα και
αξιοποιούμε τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για να
παρέχουμε Στρατηγικό Σχεδιασμό και Οργάνωση, τα οποία
εφαρμόζουμε στην πράξη με την παραγωγή του απαιτούμενου
υλικού και την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Επιχειρησιακός σχεδιασμός και Οργάνωση –

Μετασχηματισμός Επιχείρησης (Business Plan)

• Έρευνες ( Αγοράς, Καταναλωτών )
• Στρατηγικός Σχεδιασμό Μάρκετινγκ / προϊόν ή υπηρεσία 

(Marketing Plan)

• Branding - Corporate Design

• Προωθητικές ενέργειες - Διαφήμιση 
• Παραγωγή υλικού ( Έντυπο, Ηλεκτρονικό - Κατασκευή 

ιστοσελίδων)
• Digital Marketing

• Δημόσιες Σχέσεις - lobbying

• Διοργάνωση υβριδικών και online εκδηλώσεων, 
συνεδρίων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων κλπ. 

• Οργάνωση Πωλήσεων 
• Διαχείριση εμπειρίας πελατών (Customer Experience 

Management)



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ



Το Δίκτυο Major Cities of Europe

Το Δίκτυο Major Cities of Europe είναι μια ένωση ευρωπαϊκών – και όχι μόνο - πόλεων
και περιφερειών που δεσμεύονται στην καινοτομία των υπηρεσιών των πολιτών,
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν
μεταξύ άλλων ανώτατα στελέχη πληροφορικής, διευθυντικοί υπηρεσιακοί παράγοντες
έξυπνων πόλεων, επικεφαλής Τμημάτων και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των
τοπικών κυβερνήσεων, καθώς και καθηγητές Πανεπιστημίων και στελέχη άλλων
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Στόχος του δικτύου είναι να μοιράζονται οι διεθνείς εμπειρίες, οι καλές πρακτικές, τα
έργα, οι στρατηγικές και οι λύσεις που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ,
τόσο για τα διοικητικά, όσο και για τα επιχειρησιακά τους καθήκοντα, πάντοτε με
γνώμονα τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών.



Το Δίκτυο Major Cities of Europe

Η βασική δραστηριότητα του Δικτύου, είναι το ετήσιο συνέδριο που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο, από το 1982, σε μια διαφορετική πόλη.

Τα πιο πρόσφατα ετήσια συνέδρια του Δικτύου MCE φιλοξενήθηκαν από τις πόλεις
Βενετία, Λειψία, Ζάγκρεμπ, Φλωρεντία, Αμβούργο, Ζυρίχη, Λιουμπλιάνα, Βιέννη,
Πράτο και Βερολίνο. Κάθε χρόνο συμμετέχουν έως και 200 αντιπρόσωποι από την
Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής.



Αρχικός σχεδιασμός

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μία διαδρομή στην οποία οι περισσότεροι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακολουθούν βήμα προς βήμα με τις δικές τους
προσεγγίσεις.

Όλες αυτές οι προσεγγίσεις οδηγούν στη σύνθεση ενός Ψηφιδωτού στο οποίο κάθε
μεμονωμένη ψηφίδα είναι μέρος μιας συνεκτικής συναρμολόγησης που δημιουργεί το
επιθυμητό συνολικό σχέδιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Εξ’ ου και ο τίτλος του συνεδρίου.



Προετοιμασία

Διεκδίκηση



Προετοιμασία

Επιλογή χώρου



Προετοιμασία

Συναντήσεις Οργανωτικής Επιτροπής



Προετοιμασία

Συναντήσεις Οργανωτικής Επιτροπής

9 Φεβρουαρίου 2020



13 Μαρτίου 2020



Αναβολή



Συναισθήματα

Αβεβαιότητα
Φόβος

Ελπίδα
Ανάγκη για προσαρμογή



Από το «δια ζώσης» στο online



Αλλαγή τίτλου και θεματολογίας



Επιλογή Τεχνολογικής Λύσης



Επιλογή Τεχνολογικής Λύσης



Επιλογή Τεχνολογικής Λύσης



Επιλογή Τεχνολογικής Λύσης



Επιλογή Τεχνολογικής Λύσης



Μετάδοση live



Αποτίμηση

• Προώθηση – προβολή συνεδρίου 
• Direct mailing

• Δημοσιότητα ΜΜΕ
• Social Media adv (Linkedin, Twitter, Facebook)

• 567 Εγγραφές, 374 από την Ελλάδα, 193 από το εξωτερικό 
• 240 κατά ΜΟ συνδεμένοι σε όλη τη διάρκεια των εργασιών
• 753 Συναντήσεις 



Το Experiential Marketing εξελίσσεται και θα συνεχίσει να αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο κάθε επιτυχημένης στρατηγικής. 

Η επιθυμία για ανθρώπινη σύνδεση και δημιουργικές εμπειρίες 
μετά την κρίση της επιδημίας θα είναι ισχυρότερη από ποτέ. 



@Alpha Marketing Greece @alpha_marketing_gr @Alpha Marketing Greece Alpha Marketing

www.alphamarketing.gr

info@alphamarketing.gr

Alpha Marketing

ΛΑΡΙΣΑ
Μανωλάκη 9-11α
Τ. 2410 235435

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωνσταντικάκη 15Β 
Τ. 2312 314852

Τάσος Γούσιος
BSc Μαθηματικά και Στατιστική
MSc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού
ΜΒΑ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
T. 6974 891570  E tg@amgreece.gr

ευχαριστώ πολύ 

https://www.linkedin.com/company/252538/admin/
https://www.instagram.com/alpha_marketing_gr/
https://www.facebook.com/Alpha.Marketing.Services.Greece
https://www.youtube.com/user/atvprogreece
http://www.alphamarketing.gr/

