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Συνάντηςη των Μελών  

του Συνδζςμου Επιχειρήςεων Πληροφορικήσ Βορείου Ελλάδοσ 

 

Αξιότιμοι κφριοι[Πληκτρολογήςτε μια φράςη από το ζγγραφο ή τη ςφνοψη για ζνα 

ενδιαφζρον ςημείο. Μπορείτε να τοποθετήςετε το πλαίςιο κειμζνου ησ ελκυςτικήσ 

Ο ΣΕΠΒΕ κζλοντασ να προωκιςει τισ δραςτθριότθτεσ των μελών του και να 

ενιςχφςει τθν γνωριμία μεταξφ των επιχειριςεων πλθροφορικισ πρόκειται να 

διοργανώςει το 2ο ΣΕΠΒΕ Members Forum 2013, των μελών του. 

 

Τo forum που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2013, κα απευκφνεται ςε 

εταιρίεσ μζλθ του ΣΕΠΒΕ, ςε επιχειριςεισ άλλων κλάδων που αναηθτοφν ςυνεργάτεσ 

προϊόντων και υπθρεςιών πλθροφορικισ, ςε ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα, 

κακώσ επίςθσ και ςε επιχειρθματικό κοινό που κα ικελε να ενθμερωκεί για  τισ 

τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον κλάδο.  

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ τα μζλθ που κα ςυμμετζχουν ς’ αυτιν, κα ζχουν 

τθν ευκαιρία να προβάλλουν τα προϊόντα, τισ δραςτθριότθτεσ & υπθρεςίεσ τουσ, ι 

να παρουςιάςουν ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ & ζργα πλθροφορικισ, ευρωπαϊκά project 

(Case Study) με 10’λεπτθ ομιλία παρουςίαςθ.  

 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ μιασ εταιρίασ για τθν ςυμμετοχι τθσ με 10’λεπτθ ομιλία 

παρουςίαςθ ανζρχεται ςε  

 100€ για  τα οικονομικά τακτοποιθμζνα μζλθ, 

 250€ για τα μθ τακτοποιθμζνα οικονομικά,  

 400€ για τα μθ μζλθ εταιρίεσ πλθροφορικισ   
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ενώ θ ςυμμετοχι του κοινοφ είναι δωρεάν. 

 

Παρακαλοφμε τισ εταιρίεσ που κζλουν να ςυμμετζχουν ςτο 2ο ΣΕΠΒΕ Members 

Forum 2013 του ςυνδζςμου, να ςυμπλθρώςουν το δελτίο ςυμμετοχισ που 

επιςυνάπτεται και να μασ το ςτείλουν  μζχρι τθν Παραςκευι 15 Νοεμβρίου 2013, με 

fax (2310 365133) ι με email (sepve@sepve.org.gr ).  

 

Με τθν πεποίκθςθ ότι τζτοιου είδουσ ενζργειεσ προωκοφν τισ δραςτθριότθτεσ του 

κλάδου και ςτθρίηουν τθν επιχειρθματικι ανάπτυξθ των επιχειριςεων του, 

βριςκόμαςτε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ.   

 

 

 

 

Με εκτίμθςθ 

 

 

Ιγνατιάδθσ Σπφροσ 

Γενικόσ Διευκυντισ 

 

 

mailto:sepve@sepve.org.gr

