Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
13ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση του 13ου Αεροπορικού συνεδρίου με θέμα:
«ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ - Περιφερειακή Αεροπορική Ανάπτυξη» που για
πρώτη φορά διοργανώνεται στην Περιφέρεια από την εταιρεία iForce Επικοινωνίες υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας
(ΙΝΑΔΕ), την Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου Προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας & Δημοσίων Υπηρεσιών
(Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.), της Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτικής Αεροπορίας, της Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνικών
Αεροσκαφών Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας Το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί την την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 π.μ., στο επιμελητήριο
Αχαΐας, στην Πάτρα. Την έναρξη του συνεδρίου έχει κληθεί να τελέσει Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας.
Συμμετέχουν στελέχη, εμπειρογνώμονες, από το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομικών, την
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την ΥΠΑ, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα σώματα ασφαλείας,
αεροπορικές εταιρείες της Ελλάδος και του εξωτερικού, συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί φορείς και
ειδικοί των αεροπορικών θεμάτων καθώς και εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι.

Το κύριο θέμα του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των δημόσιων
και ιδιωτικών τομέων των αερομεταφορών από νομική, επιστημονική και οικονομική άποψη στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς πρακτικές, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Θεωρούμε ότι αυτό το συνέδριο θα προσφέρει στην ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας και του
τουρισμού και έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για τους εμπειρογνώμονες και τους ιθύνοντες της περιοχής, αλλά
και για το ευρύτερο επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.
.
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Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων,
της Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα
της ελληνικής και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα
στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα
Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι
πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες,
εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και
μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα
σημαντική.
© 2018 Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν
είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.
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