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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991 με τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων με
τέσσερις βασικούς στρατηγικούς στόχους:
Προωθεί

Συμβάλλει

Ενισχύει

Συμμετέχει

αποτελεσματικά τις θέσεις
του ελληνικού τουρισμού
στην Ελλάδα και το εξωτερικό

στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας
του κλάδου

την ισόρροπη
τουριστική ανάπτυξη

στην περαιτέρω αναβάθμιση των
προσφερόμενων υπηρεσιών στον
κλάδο

Ο ΣΕΤΕ ακολουθεί με συνέπεια μια πολιτική δίνοντας έμφαση σε:

Παρεμβάσεις

Διεθνή

Εμπεριστατωμένη

στον δημόσιο διάλογο
για τον τουρισμό

παρουσία και δράση

έρευνα και έγκαιρη ενημέρωση

Συνεχή εκπαίδευση
και κατάρτιση,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και
τις τάσεις της αγοράς

SETE CONFERENCE 2018
To Ετήσιο Συνέδριο του ΣΕΤΕ είναι μία από τις πιο
κομβικές εκδηλώσεις του τουριστικού επιχειρηματικού
κόσμου στην Ελλάδα εδώ και 18 χρόνια.
To 2018 το συνέδριο απέκτησε ένα εντελώς
ανανεωμένο
περιεχόμενο
και
ένα
δυναμικό
πρόγραμμα.
Διεθνώς
αναγνωρισμένες
προσωπικότητες
του
επιχειρηματικού και τουριστικού κόσμου μεταφέρουν σε
κορυφαίους επαγγελματίες -από τον στενό και
ευρύτερο χώρο του τουρισμού- γνώση γύρω από τις
μεταβαλλόμενες τάσεις σε όλους τους τομείς, σε άλλες
γεωγραφικές περιοχές και τα μείζονα ζητήματα της
ταξιδιωτικής βιομηχανίας.
To Συνέδριο του ΣΕΤΕ απευθύνεται σε επιχειρηματίες
και στελέχη που κατανοούν τη διαρκή μεταμόρφωση
του ταξιδιού στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας και
αναζητούν εφαρμοσμένη γνώση, ευκαιρίες δικτύωσης
και έμπνευση για να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό
του ελληνικού τουρισμού.
Μπορείτε να δείτε το video από την εκδήλωση εδώ.

SETE CONFERENCE 2018 - ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

SETE Conference 2019: Redefining Realities
#someREACTdifferent
Αν είχαμε τη γνώση να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε τις μελλοντικές ανάγκες των
ταξιδιωτών, πώς θα επηρεάζονταν οι επιλογές που πρόκειται να κάνουμε σήμερα;
Είναι ζωτικής σημασίας να συνειδητοποιήσουμε πως το μέλλον του τουρισμού βρίσκεται
ήδη στο κατώφλι μας.

Ζούμε σε εποχές μεγάλων αλλαγών. Ο τουρισμός δεν εξαιρείται. Χρειάζεται να
αγκαλιάσουμε το μέλλον και τους ταξιδιώτες που έρχονται μαζί του.
Το να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, είναι το πρώτο βήμα.
Το να αναλάβουμε δράση, είναι το επόμενο.

Dates: 16 & 17 Οκτωβρίου
Venue: Conference @ Athens Hilton (Cocktail Venue TBC)
Format: 2 σκηνές, κεντρικές ομιλίες, fire side chats, panels &
masterclasses
Presenter: Paul Papadimitriou

Redefining Realities
#someREACTdifferent

Patrik Gustavsson

Douglas Quinby

Managing Director, Amager Bakke
Foundation γνωστό ως Amager Slope ή
Copenhill που είναι ταυτόχρονα ένα
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας , τόπος
ψυχαγωγίας & το νέο τοπόσημο της
Κοπεγχάγης

Co-Founder & CEO, Arival μιας
ανεξάρτητης πλατφόρμας για δημιουργούς
& πωλητές in-destination experiences.
Πρώην senior vice president της
PhocusWright.

Steve Lowy
Co-Founder, Umi Digital, CEO of Anglo
Educational Services , Chairman στην BETA
(British Educational Travel Association) &
στην HMA (Hotel Marketing Association).
Επιχειρηματίας, ξενοδόχος και δραστήριος
στους κλαδικούς φορείς του ΗΒ.

Catharina Fischer
Social Media/Online #Strategist, #Entrepreneur #Mentor
#Speaker - several years of experiences: #bloggerrelations,
#video, #contentmarketing, #socialanalytics και…
Consultant, πρώην Head of Social Media Marketing στο
German National Tourist Board, ιδρύτρια του think tank
‘Change4Destination’

Alejandro Barrera
Founder & Chief Editor at The Aleph, serial
entrepreneur. Γράφει και παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες σχετικά με τις ανατροπές που προκαλεί η
τεχνολογία στις επιχειρήσεις.

Redefining Realities
#someREACTdifferent

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Gold Sponsor – 30.000€ + ΦΠΑ
 Customized προβολή κατόπιν συνεννόησης
 Masterclass Sponsorship
 Προβολή video (διάρκειας 45’’) στο foyer της
κεντρικής αίθουσας
 Προβολή στα social media channels του ΣΕΤΕ
(2 exclusive posts & 1 συνολικό απολογιστικό)
 10 προσκλήσεις για το Welcome Cocktail και
τις εργασίες του Συνεδρίου
 Ψηφιακό υλικό της εταιρείας (σύντομο profile &
έως 3 links/ brochure) θα αναρτηθεί στο mobile
application του Συνεδρίου βάσει προδιαγραφών
 Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο
welcome video wall, σε οθόνες προβολής στο
foyer της κεντρικής αίθουσας, στην έντυπη και
ηλεκτρονική επικοινωνία του συνεδρίου, στο
website, το newsletter και την agenda του
συνεδρίου

*Άλλα προνόμια κατόπιν συνεννόησης

Silver Sponsor – 15.000€ + ΦΠΑ
 Προβολή video (διάρκειας 30’’) στο foyer της
κεντρικής αίθουσας
 Προβολή στα social media channels του ΣΕΤΕ
(2 exclusive posts & 1 συνολικό με όλους τους
χορηγούς)
 8 προσκλήσεις για το Welcome Cocktail και τις
εργασίες του Συνεδρίου
 Ψηφιακό υλικό της εταιρείας (σύντομο profile &
έως 2 links/ brochure) θα αναρτηθεί στο mobile
application του Συνεδρίου
 Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο
welcome video wall, σε οθόνες προβολής στο
foyer της κεντρικής αίθουσας, στην έντυπη και
ηλεκτρονική επικοινωνία του συνεδρίου, στο
website, το newsletter και την agenda του
συνεδρίου

Standard Sponsor – 5.000€ + ΦΠΑ
 3 προσκλήσεις για το Welcome Cocktail και τις
εργασίες του Συνεδρίου
 Προβολή στα social media channels του ΣΕΤΕ
(στο generic post)
 Ψηφιακό υλικό της εταιρείας (σύντομο profile &
1 link/ brochure) θα αναρτηθεί στο mobile
application του Συνεδρίου
 Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας στο
welcome video wall, σε οθόνες προβολής στο
foyer της κεντρικής αίθουσας, στην έντυπη και
ηλεκτρονική επικοινωνία του συνεδρίου, στο
website, το newsletter και την agenda του
συνεδρίου
Supporters – 2.500€ - 4.500€ + ΦΠΑ
 Προβολή στα social media channels του ΣΕΤΕ
(στο generic post)
 Προβολή λογοτύπου στο κεντρικό εικαστικό της
ιστοσελίδας, του publicity banner και της agenda

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Αγγελική Παπαγεωργίου
Events Officer
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Λ. Αμαλίας 34, 105 58 Αθήνα
T: 210 3217165 // M: 693 2794293
papageorgiou@sete.gr
www.sete.gr

