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MΗNΥMA ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στην 5η Διημερίδα της ΙΤS Hellas με θέμα: «Ευφυή
Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», που θα λάβει χώρα στο Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2019.
Η 5η Διημερίδα, αποτελεί πλέον θεσμό για τον ελληνικό χώρο των μεταφορών. Όπως και τις
προηγούμενες φορές, στόχος της διοργάνωσης είναι να θέσει στο επίκεντρο ενός
δημιουργικού διαλόγου το ζήτημα της ευρείας εφαρμογής των ΕΣΜ στην Ελλάδα, τις
προκλήσεις και τις ανάγκες του κλάδου, καθώς και τα οφέλη της υιοθέτησης και της
ευρείας εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας για τον άνθρωπο,
αλλά και το ίδιο το περιβάλλον. Βασική επιδίωξη για ακόμη μία χρονιά είναι η επίτευξη της
μέγιστης δυνατής ανάπτυξης, η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας του
συστήματος μεταφορών της χώρας, αλλά και η εξεύρεση των πλέον κατάλληλων λύσεων στα θέματα που
προκύπτουν.
Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να αποτελέσετε μέρος της Διημερίδας και να μάθετε
περισσότερα για τη δυναμική των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών μέσα από τις ενδιαφέρουσες ομιλίες και τις
παρουσιάσεις των επίτιμων καλεσμένων μας, καθηγητών και ερευνητών, καθώς επίσης και των βραβευμένων
έργων του κλάδου.

Με εκτίμηση,

Δρ. Άγγελος Αμδίτης
Αντιπρόεδρος ITS Hellas
Υπεύθυνος Διοργάνωσης Ετήσιας Διημερίδας
Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ‐ΕΜΠ
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Σχετικά με την ITS Hellas και την Ετήσια Διημερίδα

O Οργανισμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών – ITS Hellas
Η ITS Hellas, o «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» (www.its‐hellas.gr), είναι μια μη
κερδοσκοπική εταιρεία αστικής ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011 και έκτοτε λειτουργεί ως η κατεξοχήν εθνική
πλατφόρμα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα. Βασική της αποστολή είναι η δημιουργία
των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση των ελληνικών τεχνολογικών λύσεων με
στόχο την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας στις Μεταφορές. Η ITS Hellas αποτελείται από 34 μέλη από
το δημόσιο (π.χ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΣΑΣΘ κτλ.), τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.its‐hellas.gr

H Διημερίδα
Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών αποτελούν ένα δυναμικό τομέα με έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις, που
μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα όλων.
Φέτος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 5η συνεχή χρονιά, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλες τις
τελευταίες εξελίξεις στο τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και να εξερευνήσουμε τους τρόπους που
αυτά διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να κινητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπλεκόμενους φορείς προς
την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις μεταφορές, αλλά και να
ενημερώσει το κοινό για τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει η ευρεία υιοθέτηση των ΕΣΜ
με την αύξηση της ασφάλειας στις μεταφορές, την μείωση των εκπομπών CO2 και την εν γένει βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.
Η ετήσια εκδήλωση του Ελληνικού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ITS Hellas, λαμβάνει χώρα τα
τελευταία τέσσερα χρόνια με την συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, εκπροσώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, της ελληνικής αγοράς ΕΣΜ, των διαχειριστικών
αρχών, αλλά και των τελικών χρηστών, που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών διεθνώς, για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις ελληνικές μεταφορές, για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις
για το μέλλον των ΕΣΜ στη χώρα μας.
Το πρόγραμμά της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει:
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 Τεχνικές Συνεδρίες
 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης
 Παράλληλη Έκθεση για την επίδειξη των τελευταίων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα
και επικεντρώνεται στις παρακάτω θεματικές:
1. Ευρωπαϊκές Εξελίξεις και καλές πρακτικές στον τομέα των ΕΣΜ
2. Νέες τεχνολογίες στον τομέα των ΕΣΜ στην Ελλάδα
3. Νέες τεχνολογίες ΕΣΜ σε αυτοκινητοδρόμους: ανάγκες και προκλήσεις
4. Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
5. ΕΣΜ για βιώσιμη αστική κινητικότητα και ελληνική αριστεία
6. ΕΣΜ για εμπορευματικές μεταφορές
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Ευκαιρίες προβολής
Μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για το μέλλον και την εξέλιξη των ΕΣΜ στην Ελλάδα επανέρχεται για 5η συνεχή
χρονιά και σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος της.

Η Διημερίδα προσφέρει δυνατότητες προβολής σε ενδιαφερόμενους φορείς και εταιρείες μέσω της
συμμετοχής τους στην παράλληλη έκθεση. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν οι πιο
πρόσφατες ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιχειρηματικές και ερευνητικές δραστηριότητες και καινοτομίες
στον τομέα των ΕΣΜ.
Παράλληλα, δίνονται ευκαιρίες υποστήριξης της διοργάνωσης και προβολής μέσω χορηγιών.

Γίνε Χορηγός ή/και Εκθέτης της 5ης Διημερίδας και άδραξε την ευκαιρία:

 να αυξήσεις την προβολή της επιχείρησής σου μέσω μιας διεπιστημονικής διοργάνωσης που συγκεντρώνει
περισσότερους

από

200

κορυφαίους

διεθνείς

εμπειρογνώμονες,

επιχειρηματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΕΣΜ,
 να αλληλεπιδράσεις με τους ηγέτες στον ευρωπαϊκό χώρο των ΕΣΜ,
 να δικτυωθείς και να οικοδομήσεις νέες εταιρικές σχέσεις και συνέργειες.

Σχήμα Εκθετών ‐ Χορηγών

ερευνητές,

ακαδημαϊκούς,
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│ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ│

Δηλώστε συμμετοχή στην Διημερίδα παρουσιάζοντας το έργο σας

Εάν ενδιαφέρεστε να επιδείξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας κατά τη διάρκεια της διήμερης έκθεσης που
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διημερίδας, παρακαλώ συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στο τέλος του εγγράφου και προωθήστε την στην κα Νάντια Σκεπετάρη
(email: nantia.skepetari@iccs.gr) μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

Δυνατότητες Επίδειξης και Προβολής για Εκθέτες


Αποκλειστικός χώρος (εκθεσιακό τραπέζι) για έκθεση προϊόντων.



Προβολή Λογισμικού Επίδειξης ή Βίντεο σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.



Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους συμμετέχοντες.



Τοποθέτηση Banner με μηχανισμό αυτό‐στήριξης (προτεινόμενο μέγεθος: 200x80cm).



Προβολή στη λίστα Εκθετών στην ιστοσελίδα της ITS Hellas



Προβολή λογοτύπου στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ

ΜΕΛΗ ITS HELLAS

300 ΕΥΡΩ (+24% ΦΠΑ)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΈΡΓΟ

300 ΕΥΡΩ (+24% ΦΠΑ)

(ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ)
ΆΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

500 ΕΥΡΩ (+24% ΦΠΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επίδειξης προϊόντων και υπηρεσιών που σας
προσφέρονται με τη συμμετοχή σας στην έκθεση παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με την κα Νάντια
Σκεπετάρη (nantia.skepetari@iccs.gr).
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│ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΙΑΣ│

Υποστηρίξτε τις δράσεις και τους σκοπούς της Διημερίδας ως Χορηγός και επωφεληθείτε από τις
δυνατότητες προβολής που προφέρονται στους χορηγούς της διοργάνωσης.
Επιθυμείτε να γίνετε Χορηγός της φετινής διοργάνωσης, με στόχο την υποστήριξη των εργασιών της Διημερίδας,
αλλά και την ευρεία προώθηση των δραστηριοτήτων σας, τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στα μέλη της
κοινότητας των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών;
Η 5η Διημερίδα της ITS Hellas περιλαμβάνει τρία πακέτα χορηγιών με διαφορετικές παροχές και ευκαιρίες
προβολής ανά κατηγορία, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Παροχές ανά κατηγορία
Απλός χορηγός



Τοποθέτηση λογοτύπου στο έντυπο ενημερωτικό υλικό
της Διημερίδας και στην Ιστοσελίδα της ITS Hellas.

1.000 ευρώ (+24% ΦΠΑ)



Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω του φακέλου
της Διημερίδας.

Ασημένιος Χορηγός



Τοποθέτηση λογοτύπου στο έντυπο ενημερωτικό υλικό
της Διημερίδας και στην Ιστοσελίδα της ITS Hellas.

2.000 ευρώ (+24% ΦΠΑ)



Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω του φακέλου
της Διημερίδας.



Τοποθέτηση 2 Banner με μηχανισμό αυτό‐στήριξης: 1
στη γραμματεία της διοργάνωσης και 1 στον χώρο
της έκθεσης (προτεινόμενο μέγεθος: 200x80cm).

Χρυσός χορηγός
4.000 ευρώ (+24% ΦΠΑ)



Συμμετοχή στην Έκθεση με περίπτερο.



Τοποθέτηση λογοτύπου στο έντυπο ενημερωτικό υλικό
της Διημερίδας και στην Ιστοσελίδα της ITS Hellas.



Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω του φακέλου
της Διημερίδας.
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Τοποθέτηση 2 Banner με μηχανισμό αυτό‐στήριξης: 1
στη γραμματεία της διοργάνωσης και 1 στο
Αμφιθέατρο (προτεινόμενο μέγεθος: 200x80cm).

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να γίνετε χορηγός της διοργάνωσης παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας
με την κα Νάντια Σκεπετάρη (email: nantia.skepetari@iccs.gr).

Σχήμα Εκθετών ‐ Χορηγών

