Commerce & Industry
Awards 2021
ΨΗΦΙΑΚΟ FORUM ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥΣ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ),
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ).

Ο εκδοτικός οργανισµός NEW TIMES PUBLISHING διοργανώνει το ψηφιακό φόρουµ Commerce
& Industry Awards 2021 την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 και ώρα 11 πµ – 3 µµ. Σε αυτήν θα
λάβουν µέρος οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι του ελληνικού λιανεµπορίου (ιδιαίτερα των
µεγαλύτερων αλυσίδων σουπερµάρκετς) και των βασικών του προµηθευτών (ελληνικών
βιοµηχανιών και θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων).
Στη διάρκειά του θα δοθούν οι φερώνυµες διακρίσεις επιχειρηµατικής αριστείας Commerce &
Industry Awards 2021»
•

αφενός στους εκπροσώπους των αλυσίδων σουπερµάρκετς της χώρας µε τις
υψηλότερες οικονοµικές επιδόσεις

•

και αφετέρου στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων µε τα πλέον δηµοφιλή
προϊόντα των αλυσίδων σουπερµάρκετς

Οι διακρίσεις στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, βασίζονται σε αυστηρά οικονοµικά
κριτήρια, µεταξύ των οποίων, η κερδοφορία, οι επενδύσεις και το ανθρώπινο δυναµικό των
αλυσίδων σουπερµάρκετς. Επίσης οι πωλήσεις των best sellers προϊόντων όπως αυτά
αποτυπώνονται στις έρευνες αγοράς εξειδικευµένων εταιρειών της αγοράς.
Στο forum θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά µε την πορεία του λιανεµπορίου, τις οικονοµικές
επιδόσεις των λιανεµπορικών επιχειρήσεων, τις εξελίξεις στις βασικές κατηγορίες προϊόντων

(τρόφιµα, ποτά, απορρυπαντικά, είδη σπιτιού κλπ) καθώς επίσης και τους νέους τρόπους
προβολής των προϊόντων µέσα στους χώρους των σουπερµάρκετς.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση αριστείας θα αποτελέσει ένα βήµα προβολής των θέσεων του
κόσµου του ελληνικού λιανεµπορίου αλλά και των προµηθευτών του ενώ θα προβληθούν
θέσεις σχετικές µε την επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων. Οι θέσεις αυτές θα προβληθούν
(live streaming) µέσω:
•

των χορηγών επικοινωνίας του forum

•

youtube

•

social media (facebook, linkedin)

•

newsletter σε 18.000 στελέχη επιχειρήσεων.

Το forum θα «ανέβει» στην ηλεκτρονική πλατφόρµα New Times Works στην οποία – εκτός από
την ζωντανή µετάδοση του φόρουµ – θα υπάρχουν ψηφιακά περίπτερα των υποστηρικτών
της εκδήλωσης. Σε αυτά οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα προβολής της εταιρικής τους
εικόνας καθώς επίσης και των προϊόντων-υπηρεσιών τους µέσω video gallery, photo gallery,
company profile (pdf), contact details, µήνυµα εκπροσώπου επιχείρησης. Το forum και οι
οµιλητές θα εξακολουθήσουν να είναι αναρτηµένα και µετά την εκδήλωση.
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