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Σκοπός του φετινού συνεδρίου

To 3ο Συνέδριο για την Θεσμική Διαχείριση, είναι το θεσμικό φόρουμ της
αγοράς επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων
χαρτοφυλακίου. Επιδιώκει να αποτελέσει σημείο συνάντησης και αναφοράς του
συνόλου των θεσμικών επενδυτών, αναδεικνύοντας περαιτέρω τον σημαντικό
θεσμικό ρόλο της ΕΘΕ και αναβαθμίζοντας την παρουσία της ως Ηγέτη Σκέψης
(thought leader) στην αγορά αλλά και ως θεσμικού συμβούλου κυβερνητικών και
επιχειρηματικών αποφάσεων και πολιτικών. Κύριος σκοπός του είναι να αναδείξει
τον ρόλο και τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής επενδυτικής διαχείρισης,
να αναδείξει την αναγκαιότητα και τη συμβολή της επαγγελματικής διαχείρισης
στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι, να επισημάνει τις
προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις για
Η συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο για την Θεσμική
τις εταιρείες μέλη της Ένωσης, να παρουσιάσει
τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στα πεδία
Διαχείριση #famc22, θα είναι εφικτή με φυσική
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και
παρουσία σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο
επενδυτικής διαχείρισης και να αναβαθμίσει
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, και
τον ρόλο της Ένωσης ως αξιόπιστου θεσμικού
θα μεταδίδεται online μέσα από το LiveOn Expo
συμβούλου της αγοράς.
Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και
συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της Ψηφιακής
πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και
Εκδηλώσεων του ethosGROUP.

3ο Συνέδριο
Θεσμικής Διαχείρισης

22 & 23.6.2022

Το συνέδριο
Κοινό
Θεματολογία
Διοργάνωση
Venue & LiveOn Expo
Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.) και την ethosEVENTS σε συνεργασία με το
οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το περιοδικό ΧΡΗΜΑ και το εβδομαδιαίο newsleer ΧΡΗΜΑ Week.

Περισσότερες
πληροφορίες

Συμμετέχοντες στο 3ο Συνέδριο για την Θεσμική Διαχείριση
Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
●

στελέχη και τους επαγγελματίες του
χρηματοοικονομικού κλάδου

●

στελέχη εταιρειών μελών της ΕΘΕ,

●

στελέχη θεσμικών φορέων

●

επενδυτές - αποταμιευτές

●

εκπροσώπους εποπτικών φορέων,

●

διαχειριστές διεθνών και εγχώριων επενδυτικών
χαρτοφυλακίων,

●

ανεξάρτητους επενδυτές και διαμορφωτές πολιτικής.
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Η θεματολογία του 3ου Συνεδρίου για την Θεσμική Διαχείριση
Το Συνέδριο για την Θεσμική Διαχείριση περιλαμβάνει σημαντικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης
(panels) που θα ξεδιπλωθούν σε δύο μέρες και μια διοργάνωση υψηλού προφίλ και κύρους με την
παρακάτω βασική θεματολογία:

Panel I: · «Ο Ρόλος των εγχώριων θεσμικών
επενδυτών στην ελληνική οικονομία»

Panel IV: · «Η ΑΕΕΑΠ μοχλός ανάπτυξης
και επενδυτική επιλογή»
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Panel II: · «Η Σημασία της Επαγγελματικής
Διαχείρισης των Ασφαλιστικών Πυλώνων»

Panel V: · «Τραπεζικά Δίκτυα:
επενδύσεις σε ΑΚ και ΑΕΕΑΠ»
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Panel III: ·

«AK & ESG investing»

Panel VI: · «Επενδύοντας σε Private
Equity Funds»
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πληροφορίες

Διοργάνωση 3ου Συνεδρίου για την Θεσμική Διαχείριση

3ο Συνέδριο
Θεσμικής Διαχείρισης

22 & 23.6.2022
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (ΕΝΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ε.Θ.Ε.) είναι ο φορέας
εκπροσώπησης των Ανωνύμων Εταιρειών
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.
Δ.Ο.Ε.Ε.), των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίων (Α.Ε.Ε.Χ.), των Ανωνύμων
Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.
Ε.Ε.Α.Π.) και των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.).
Ιδρύθηκε το 1985, είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, η δραστηριότητα της
στοχεύει στην προώθηση και ανάπτυξη του
θεσμού των συλλογικών επενδύσεων και της
επαγγελματικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τις
αρμόδιες αρχές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και φορείς της αγοράς. Είναι μέλος της
European Fund and Asset Management
Association – E.F.A.M.A. και της International
Investment Funds Association – Ι.Ι.F.A.

Εκπροσώπηση Ε.Θ.Ε. σε Δ.Σ. και Δ.Ε. στην
Ελλάδα και στην Ε.Ε.
●
●
●
●
●
●

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
EUROPEAN FUND AND ASSET
MANAGEMENT ASSOCIATION - EFAMA
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
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Σε συνεργασία

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επιχειρηματικές
εκδηλώσεις (συνέδρια, φόρουμ, βραβεία) σε
Digital και Hybrid μορφή, αξιοποιώντας την
πολύχρονη τεχνογνωσία μας και την LiveOn, την
πλατφόρμα Ψηφιακής Επιχειρηματικής
Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.
Οι εκδηλώσεις μας απευθύνονται σε
σημαντικούς κλάδους της οικονομίας:
χρηματοοικονομικός, ασφαλιστικός, υγεία,
φάρμακο, εξαγωγές, τεχνολογία, φιλοξενία,
καφεστίαση, αγορά τροφίμων και ποτών.
Ήδη καθιερωμένες για την ποιότητα και το
περιεχόμενο τους στην Ελλάδα και διεθνώς,
οι εκδηλώσεις μας προσφέρουν στην
επιχειρηματική κοινότητα και τα ανώτατα
στελέχη της στοχευμένες ευκαιρίες
ενημέρωσης, επικοινωνίας, προβολής
και δικτύωσης.

ΧΡΗΜΑ, ΧΡΗΜΑ week &
banks.com.gr
εκδόσεις της
ethosMEDIA
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, με το
εβδομαδιαίο του newsleer ΧΡΗΜΑ week και το
οικονομικό και επιχειρηματικό portal
banks.com.gr αποτελούν μια ολοκληρωμένη
πρόταση ενημέρωσης που στοχεύει στο
“intelligence” πίσω από την είδηση.
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Η επικοινωνιακή μας στρατηγική
Μέσα από επιλεγμένες δράσεις και τακτικές επικοινωνίας, οι επαγγελματίες του χώρου
θα ενημερωθούν για την διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου για την Θεσμική Διαχείριση καθώς επίσης
και τις δυνατότητες παρακολούθησης του.
Email Marketing Campaigns
Σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς που
συμπεριλαμβάνονται στην ειδική θεματική βάση δεδομένων μας.
Social Media Strategy
Με οργανικό και πληρωμένο περιεχόμενο posts σε σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης του ομίλου ethosGROUP στο Facebook & στο LinkedIn.
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).
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Direct Marketing
Αποστολή VIP προσκλήσεων σε επιλεγμένους opinion makers της αγοράς και
ενέργειες viral marketing μέσω ομιλητών, χορηγών και συμμετεχόντων.

Περισσότερες
πληροφορίες

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών-Αίθουσα Banquet
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Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο αποτελεί έναν εξαιρετικό,
σύγχρονο χώρο συνεδρίων και εκδηλώσεων
υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας. Συνδέεται
με το μετρό της Αθήνας και απέχει μόλις 35
λεπτά από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
Αίθουσα Banquet
Μια σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
σε κυκλικό σχήμα με κρεμαστό εξώστη. Η
αίθουσα συνδέεται με αρκετούς βοηθητικούς
χώρους και μπορεί να φιλοξενήσει επίσημα
δείπνα, αλλά και συνεδριάσεις και ζωντανές
εκδηλώσεις με συνολικό εμβαδόν 1.025 τ.μ. και
χωρητικότητα 1.000 ατόμων
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Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1
115 21 Αθήνα
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Expo Complex: Ο διαδικτυακός χώρος του Συνεδρίου

Το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D
εκθεσιακό & συνεδριακό κέντρο της LiveOn,
της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ψηφιακής
Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων, είναι ο ιδανικός
online χώρος διεξαγωγής των ethosEVENTS
αλλά και κάθε εκδήλωσης, συνεδρίου ή έκθεσης.
Πλήρως λειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο
που υποστηρίζει τις εταιρείες να πετύχουν τους
αναπτυξιακούς τους στόχους, η LiveOn οδηγεί
τον ψηφιακό μετασχηματισμό B2B & B2C
εταιρειών με προηγμένα εργαλεία επικοινωνίας
και ανάλυσης δεδομένων σε ένα τρισδιάστατο
περιβάλλον, σχεδιασμένο ειδικά ώστε να
αντικατοπτρίζει την εταιρική εικόνα και
παρουσία στον πραγματικό κόσμο.
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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.

Περισσότερες
πληροφορίες

Η περιήγηση σας στο LiveOn Expo Complex
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. Από εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση σας στους επιμέρους χώρους του συγκροτήματος.
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.

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

Δείτε περισσότερα

22 & 23.6.2022

B2B Area:

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

PRESS Center:
Sponsors/Exhibitors Hall:
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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
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VIP Lounge:

εδώ θα διοργανώσετε ή θα συμμετάσχετε σε
οργανωμένα B2B Meetings και κλειστές
συναντήσεις με επιλεγμένους εκθέτες ή
επισκέπτες

Περισσότερες
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Γιατί να παρακολουθήσετε το Συνέδριο
Το 3ο Συνέδριο για την Θεσμική Διαχείριση παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στοχευμένης
ενημέρωσης και επαγγελματικής δικτύωσης στο κοινό που θα το παρακολουθήσει, καθώς:

▪

▪

στο πρόγραμμα των εργασιών του κυριαρχεί ο ρόλος και τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής
επενδυτικής διαχείρισης, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους για την οικονομία και την κοινωνία .
παρέχονται ποικίλες ευκαιρίες ενημέρωσης μέσα από τις οποίες αναλύονται τα οφέλη της
επαγγελματικής διαχείρισης για μικρούς και μεγάλους επενδυτές - αποταμιευτές, αλλά και για την
οικονομία της χώρας γενικότερα,

▪

στις συζητήσεις του θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, εξασφαλίζοντας σας ποιοτική και επίκαιρη πληροφόρηση.

▪

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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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,
E-mail: manologlou.r@ethosmedia.eu
Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager,
Τηλ: 210 998 4904,
E-mail: papadopoulos.v@ethosmedia.eu
Ατομικές Συμμετοχές
Βούλα Βασιλικού, Key Account Executive,
Τηλ: 210 998 4908,
E-mail: vassilikou.p@ethosmedia.eu
Λωρέττα Μπούρα, Key Account Executive,
Τηλ: 210 998 4902,
E-mail: boura.l@ethosmedia.eu
Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Executive,
Τηλ: 210 998 4876,
E-mail: oikonomaki.s@ethosmedia.eu

Συντονισμός Εκδήλωσης & Εγγραφές Συνέδρων
Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director ,
Τηλ.: 210 998 4909,
Ε-mail: salvarlis.k@ethosmedia.eu
Άρης Λαυδής, Events Manager ,
Τηλ.: 210 998 4814,
Ε-mail: lavdis.a@ethosmedia.eu
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Διαχείριση Προγράμματος-Ομιλητών &
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Μαριάννα 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

Κοινό

Marketing & Επικοινωνία Συνεδρίου
Ανδρέας Μπάλτας, Group Digital Marketing Specialist,
Τηλ.: 210 998 4906,
E-mail: baltas.a@ethosmedia.eu
Χρήστος Μόσχοβος, Product Marketing Executive,
Τηλ: 210 998 4817,
E-mail: moschovos.c@ethosmedia.eu

Επικοινωνία

Θεματολογία
Διοργάνωση
Venue & LiveOn Expo
Συμμετοχή

Περισσότερες
πληροφορίες

3ο Συνέδριο
Θεσμικής Διαχείρισης

Save the Date

22 & 23.6.2022

3ο Συνέδριο
Θεσμικής Διαχείρισης
22 & 23 Ιουνίου 2022
LiveOn Hybrid Event

Το συνέδριο
Κοινό
Θεματολογία
Διοργάνωση
Venue & LiveOn Expo
Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σας ευχαριστούμε.
ethosEVENTS | Lysikratous 64, 17674 Kallithea, Athens, Greece
T: (+30) 210 998 4950 | www.ethosevents.eu | www.ethos-group.eu

Περισσότερες
πληροφορίες

