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20 Ιανουαρίου 2021

το μεγάλο ραντεβού των Ελλήνων εξαγωγέων
Η περίοδος που διανύουμε είναι σίγουρα διαφορετική: από τη μία επιχειρήσεις και κοινωνία
προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια «νέα κανονικότητα», από την άλλη η πανδημία
βρίσκεται ξανά σε έξαρση και δυσκολεύει σημαντικά τον όποιο προγραμματισμό.
Στην αβεβαιότητα για τον χρόνο που η αγορά θα αρχίσει να λειτουργεί ομαλά, και καθώς
κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί η δημόσια υγεία, η καλύτερη απάντηση είναι οι αποφάσεις!
Έτσι, η μεγάλη ετήσια συνάντηση των Ελλήνων εξαγωγέων, τα Greek Exports
Forum & Awards 2020, θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Nέα Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Υποψηφιoτήτων:
11 Δεκεμβρίου 2020
Υποβολή Υποψηφιότητας

Δηλώστε Συμμετοχή

Γίνετε Χορηγός

Δείτε περισσότερα στο ethosevents.eu
Τόσο το Forum όσο και η Τελετή Απονομής των Βραβείων θα διοργανωθούν ως LiveOn
Digital Event, σε ειδικά διαμορφωμένο studio τηλεοπτικής παραγωγής, με πιστή
εφαρμογή των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι δε συμμετέχοντες θα
παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού τους
χώρου, συνδεδεμένοι στη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία εταιρικής
επικοινωνίας του ethosGROUP.

#gefa20

Δείτε εδώ τις Κορυφαίες Εξαγωγικές Επιχειρήσεις & την Τελετή
Απονομής των Greek Exports Awards 2019

Η ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία
επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP!
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