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Erasmus, στη διάθεσή σας
www.erasmus.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Από το Α ως το Ω φροντίζουμε
για κάθε λεπτομέρεια της
εκδήλωσής σας, εξασφαλίζοντας
ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Περιεχόμενα

www.erasmus.gr
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Erasmus, στη διάθεσή σας
Χρονιά ορόσημο

Ανήκουμε στους κορυφαίους
επαγγελματίες της
Διοργάνωσης Συνεδρίων.
Απαράμιλλες υπηρεσίες,
αποδεδειγμένη τεχνογνωσία
και αξιόπιστες λύσεις για κάθε
πρόκληση!

Μήνυμα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο
Η Erasmus με μια ματιά
10+1 λόγοι να επιλέξετε την Erasmus
Η ιστορία μας
Η Erasmus σε αριθμούς
Η ομάδα μας
Η δομή μας
Οι υπηρεσίες μας
Οι πελάτες μας
Οι εκδηλώσεις της Erasmus σε μια ματιά
Επικοινωνία

ASSOCIATION
MANAGEMENT
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ)

Αναλαμβάνουμε όλα τα
οργανωτικά και διαχειριστικά
θέματα, ώστε να μπορείτε
να επικεντρωθείτε στους
σκοπούς του Σωματείου σας
απερίσπαστα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (DMC)
Επιλέγουμε προσεκτικά για εσάς
ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει
ο εκάστοτε προορισμός.
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2009: Χρονιά Ορόσημο
www.erasmus.gr

Το 2009 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για την εταιρεία μας καθώς για
πρώτη φορά αναλάβαμε την εξ ολοκλήρου διοργάνωση ενός συνεδρίου στο
εξωτερικό. Επρόκειτο για το 2nd International Workshop on Focal Therapy and
Imaging in Prostate and Kidney Cancer που πραγματοποιήθηκε στο Noordwijk
του Άμστερνταμ με μεγάλη επιτυχία. Έκτοτε ο κατάλογος των εκδηλώσεων που
οργανώνουμε στο εξωτερικό αυξάνεται συνεχώς και πλέον η Erasmus υλοποιεί
κατά μέσο όρο 10 διοργανώσεις ετησίως εκτός Ελληνικών συνόρων.

Μήνυμα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο
www.erasmus.gr/message-from-the-ceo

Σε κάθε επιτυχία μας στρέφομαι πάντα
στα ουσιώδη ‘‘συστατικά’’ και τις
αξίες που καθορίζουν το ποιοι είμαστε
σήμερα: Ταλαντούχοι άνθρωποι, πνεύμα
ομαδικής εργασίας και ειλικρινείς
σχέσεις με τους πελάτες μας, αλλά και
ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
Γεωργία Τσάτσου
Co-owner & CEO
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Η Erasmus με μια ματιά
www.erasmus.gr
Η Erasmus Conferences & Events Α.Ε. είναι
από τις κορυφαίες εταιρείες Διοργάνωσης
Συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Από το
1993, η Erasmus εξειδικεύεται στη διοργάνωση
εκδηλώσεων προσφέροντας εξατομικευμένες και
καινοτόμες λύσεις που εστιάζουν στην κάλυψη των
αναγκών και την εκπλήρωση των επιθυμιών των
πελατών μας. Η δυναμική και άρτια εκπαιδευμένη
ομάδα της Erasmus αποτελείται από 26
αφοσιωμένους επαγγελματίες και βρίσκεται πάντα
στην διάθεσή σας για να σχεδιάσει με προσοχή την
κάθε λεπτομέρεια, να πραγματοποιήσει με επιτυχία
υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις, αλλά και να
παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης
της κάθε διοργάνωσης.
Με περισσότερα από 50 έργα τον χρόνο για
εγχώριους ή διεθνείς πελάτες, η Erasmus είναι ο
έμπιστος και αξιόπιστος συνεργάτης σας για την
δημιουργία μοναδικών εμπειριών, ανεξαρτήτως
μεγέθους της διοργάνωσης.
Η Erasmus κατατάσσεται ανάμεσα στους
κορυφαίους Επαγγελματίες Διοργανωτές
Συνεδρίων στην Ελλάδα και έχει πιστοποιηθεί ως
μια από τις ισχυρότερες εταιρείες της Ελλάδας δύο
φορές βάσει ICAP.
Είναι τακτικό μέλος της International Association
12.000 σύνεδροι και 130 εκθέτες στη
Ρόδο για το 15th Congress of the European
Academy of Dermatology & Venereology
(EADV-2006).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΣΤΙΓΜΗ

of Professional Congress Organisers (IAPCO)
από το 2008, της International Congress and
Convention Association (ICCA) και της Εταιρείας
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
(City of Athens Convention and Visitors Bureau),
καθώς και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου
Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων
(HAPCO). Η Erasmus είναι πιστοποιημένη με EN
ISO 9001:2015 για το ποιοτικό της σύστημα
διαχείρισης Συνεδρίων, Εκθέσεων, Ταξιδιών
Κινήτρων και Γραμματειακής και Διοικητικής
Υποστήριξης σε Επιστημονικές Εταιρείες και
Σωματεία.
Στην Erasmus πιστεύουμε ότι η κάθε εκδήλωση
είναι μοναδική. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε
ο προτιμώμενος συνεργάτης των πελατών μας
και να μετατρέπουμε κάθε εκδήλωση σε μια
επιτυχημένη και αξέχαστη εμπειρία, προσφέροντας
λύσεις, ‘‘κομμένες και ραμμένες’’ στα μέτρα της
κάθε περίστασης, βασισμένες στην πολυετή πείρα
μας, στη δημιουργικότητα, στον επαγγελματισμό
και στην υπευθυνότητά μας.

Να αναδειχθούμε ως η κορυφαία εταιρεία
διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων
στην Ελλάδα και μια από τις κορυφαίες
διεθνώς, παραμένοντας πάντα πιστοί στις
αξίες του επαγγελματισμού, της ηθικής και
της υπευθυνότητας απέναντι στο προσωπικό
μας, στους πελάτες μας και στην κοινωνία
εν γένει.

CONFERENCES & EVENTS

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Συνιστώ ανεπιφύλακτα την ERASMUS ως
έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ενθουσιώδη
συνεργάτη. Υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση
δέσμευσης και αφοσίωσης απέναντι στον
πελάτη, η οποία ξεκινάει από το επίπεδο της
ηγεσίας και αντανακλάται σε όλο το προσωπικό
της Erasmus (…) Από μεριάς μου ήταν
χαρά μου να συνεργαστώ με την ομάδα της
Erasmus, η οποία είναι εργατική, εξαιρετικά
υπεύθυνη, ανοικτή και φιλική.
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10+1 λόγοι για να
επιλέξετε την Erasmus

CO NF ERENCES & EV ENT S

www.erasmus.gr/why-erasmus
1

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

2

Μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων

3

Επαγγελματισμός και επιχειρηματική ηθική

4

Πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια

5

7

Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και εξατομικευμένες λύσεις για κάθε εκδήλωση
ανεξαρτήτως μεγέθους
Άριστη υλικοτεχνική υποδομή και ολοκληρωμένα συστήματα (software)
διαχείρισης εκδηλώσεων
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ενίσχυση της δυνατότητας αλληλεπίδρασης
και δικτύωσης στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε

8

Δυνατότητα εξυπηρέτησης σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη

9

Έμφαση στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη

6

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ
ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΗΣ ERASMUS

10

Υπέρβαση των προσδοκιών των συμμετεχόντων

11

Ενίσχυση της θέσης των πελατών μας στην αγορά μέσω της προστιθέμενης
αξίας των εκδηλώσεων που διοργανώνουμε

1. ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΌΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΑΣ

3. ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
Η εταιρεία μας
κατατάσσεται
ανάμεσα στις
3 κορυφαίες
εταιρείες
Επαγγελματιών
Διοργανωτών
Συνεδρίων
στην Ελλάδα

Ισχυρές
επαγγελματικές
σχέσεις με ένα
διευρυμένο
δίκτυο
προμηθευτών
κορυφαίας
ποιότητας

Εμπλουτισμένο
δίκτυο επαφών σε
ολόκληρο τον κόσμο
σε ένα συνεχώς
αυξανόμενο φάσμα
επιστημονικών και
επαγγελματικών
πεδίων

Μια αφοσιωμένη
και ενθουσιώδης
ομάδα που
προσφέρει
αξιόπιστες και
επαγγελματικές
υπηρεσίες

Υπηρεσίες γραφικού
σχεδιασμού και
μονάδα παραγωγής
εντύπων εντός
της επιχείρησης,
προσφέροντας
ευελιξία και
γρήγορες λύσεις

Ανταγωνιστικές
υπηρεσίες με
την καλύτερη
σχέση
ποιότητας-τιµής

Οικονομικά
σταθερή και
αναπτυσσόμενη
εταιρεία

4. ΣΥΝΈΠΕΙΑ
5. ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ
6. ΑΚΡΊΒΕΙΑ
7. ΆΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ
8. ΠΡΑΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διοργάνωσης,
αισθάνθηκα ότι όλο το προσωπικό της Erasmus είναι επαγγελματίες,
εξαιρετικά ικανοί και συνεργάσιμοι. Η ομάδα ήταν προσηλωμένη στις
επιδιώξεις και τους στόχους του Colloquium και πάσχιζε για μέγιστη
αποδοτικότητα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η προσέγγισή τους
αυτή, η οποία ήταν προσανατολισμένη στην εξεύρεση λύσεων, και η
άμεση κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών που προκύπτουν σε
μεγάλες ακαδημαϊκές συναντήσεις διασφάλισαν ότι όλες οι προκλήσεις
που προέκυψαν, ξεπεράστηκαν γρήγορα και μείναμε απόλυτα
ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα (…) Συνιστώ ανεπιφύλακτα και
χωρίς κανέναν ενδοιασμό την Erasmus σε οποιονδήποτε αναζητά έναν
αξιόπιστο συνεργάτη Διοργανωτή Συνεδρίων, αποτελεσματικό και
προσηλωμένο στο στόχο του.

11

Η Ιστορία μας
www.erasmus.gr/history

1993
Ίδρυση της Erasmus στην Αθήνα

1998
Η ομάδα μεγαλώνει σε 17 μέλη

2003
Η Erasmus μετακομίζει σε ιδιόκτητα γραφεία στο

2002
Η ομάδα εδραιώνεται με 25 άτομα
μόνιμο προσωπικό

κέντρο της Αθήνας, στο κατώφλι των μεγαλύτερων
συνεδριακών χώρων και ξενοδοχείων της πόλης

2006
- Η Erasmus οργανώνει το 15ο Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο Δερματολογίας (EADV) με 12.000
συμμετέχοντες και 130 εκθέτες, στη Ρόδο.
- Η Erasmus λαμβάνει την πιστοποίηση
EN ISO 9001 για το σύστημα διαχείρισης
Συνεδρίων, Εκθέσεων, Ταξιδιών Κινήτρων

2008
Η Erasmus γίνεται μέλος της Διεθνούς Ένωσης
Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων
(International Association of Professional Congress
Organisers – IAPCO)

2009
Η Erasmus οργανώνει το πρώτο της συνέδριο
εκτός Ελλάδος, στην Ολλανδία. Έκτοτε η
Erasmus διοργανώνει κατά μέσο όρο 10
συνέδρια ετησίως εκτός ελληνικών συνόρων.

2013
Η Kyvernitis Travel, μία από τις κορυφαίες
εταιρείες παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα, γίνεται έμπιστος συνεργάτης
και μέτοχος της Erasmus.
Association
Management services

2016
C O N FE R E N C E S & EV ENT S

Η Erasmus λαμβάνει επιλέον πιστοποίηση
EN ISO 9001 για τη Γραμματειακή και Διοικητική
Υποστήριξη σε Επιστημονικές
Εταιρείες και Σωματεία.
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H Erasmus σε αριθμούς

CO NF ERENCES & EV ENT S

www.erasmus.gr

5: οιπουξένες
γλώσσες
ομιλεί το προσωπικό μας
20

αφιοσιωμένα και ενθουσιώδη
μέλη της ομάδας

Μέσος όρος
εκδηλώσεων
		ανά έτος

50+

2.000 τ.μ.

Πάνω από
εκθεσιακού χώρου πωλούνται
κάθε χρόνο
Διαχείριση τουλάχιστον 3.000

περιλήψεων εργασιών ανά έτος

13.000
συμμετεχόντων
κάθε χρόνο
Μέσος όρος

Η Erasmus διαθέτει ένα εξαιρετικό
δίκτυο συνεργατών σε όλα τα
επίπεδα, από υπαλλήλους υποδοχής
μέχρι το προσωπικό υποστήριξης
εκθέσεων. Οι άψογες σχέσεις
της Erasmus με το δίκτυο αυτό
διασφάλισαν την εξαιρετικά ομαλή
διεξαγωγή του συνεδρίου μας.
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Η ομάδα μας

www.erasmus.gr/our-people
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Η δομή μας

Οι υπηρεσίες μας

www.erasmus.gr

www.erasmus.gr/services

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CEO

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΠΡΟΌΔΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΈΝΟΥΣ
ΟΜΙΛΗΤΈΣ
• ΧΟΡΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ
• ΕΓΓΡΑΦΈΣ
• ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ

• ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 		
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
•	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
• ΥΠΟΔΟΧΗ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στην Erasmus σχεδιάζουμε στρατηγικά και επιλέγουμε από ένα ευρύ φάσμα διαχειριστικών
λύσεων, ώστε να δημιουργήσουμε αξέχαστες εμπειρίες που εμπνέουν, επιμορφώνουν, τονώνουν
σχέσεις, βελτιώνουν και αλλάζουν τα δεδομένα σε διάφορους τομείς ή τύπους εκδηλώσεων.

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ‘Ή
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
•
•
•
•

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΙΑΜΟΝΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ
(INCENTIVES)

CONFERENCES & EVENTS

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ

Είτε πρόκειται για μικρά ή μεγάλα συνέδρια, εγχώρια ή διεθνή, η εκτεταμένη μας
εμπειρία στον τομέα οργάνωσης συνεδρίων διασφαλίζει τον άψογο σχεδιασμό και την
ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσής σας, όπως επίσης και την επίτευξη των στόχων και
των αντικειμενικών σας σκοπών. Επιπρόσθετα κατέχουμε την τεχνογνωσία και την
πείρα για την υλοποίηση επιτυχημένων εμπορικών εκθέσεων, είτε στο πλαίσιο ενός
συνεδρίου είτε ως αυτοτελείς εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο.

Ο ενθουσιασμός και η δημιουργικότητα είναι οι βασικές
κινητήριες δυνάμεις της ομάδας μας που διαχειρίζεται
εκδηλώσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, από το Α ως το Ω:
σύλληψη ιδέας, σχεδιασμός και ανάπτυξη, προϋπολογισμός,
διαχείριση προμηθευτών, υλοποίηση εκδηλώσεων, στοιχεία
ψυχαγωγίας και θεάματος, διακόσμηση, ταξίδια και τοπικές
μετακινήσεις, εξασφάλιση δημιουργικών προτάσεων και
αξέχαστων εμπειριών για τους συμμετέχοντες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας παρέχει υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας για τον προσεκτικό σχεδιασμό
εξατομικευμένων προγραμμάτων και την ανάδειξη
στοχευμένων στρατηγικών ανάλογα με τις ανάγκες
του εκάστοτε επιστημονικού (και όχι μόνο) φορέα.
Η ομάδα μας εργάζεται βασισμένη στις αρχές της
ειλικρινούς συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, της
διαφάνειας και του επαγγελματισμού, διασφαλίζοντας
αποτελεσματική και επιτυχή διαχείριση, εξυπηρέτηση,
χρηματοδότηση και προβολή του φορέα.

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(DMC)

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ
(INCENTIVES)

Η Erasmus είναι υπερήφανη για την
εκτενή και βαθιά γνώση της Ελλάδας σαν
προορισμό. Από την Erasmus μπορείτε να
αναμένετε μόνο τις καλύτερες προτάσεις
από όσα η Ελλάδα έχει να προσφέρει
σε συνεδριακούς χώρους, ξενοδοχεία,
εστιατόρια, πολιτιστικά προγράμματα,
αρχαιολογικούς χώρους και εγκαταστάσεις
αναψυχής, τα οποία θα μετατρέψουν την
εκδήλωσή σας σε μια αξέχαστη εμπειρία.
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Οι υπηρεσίες μας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
•
•
•
•
•

www.erasmus.gr/services

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

•	ΣΥΝΕΔΡΙΑ
• ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
(TEAM BUILDING)

• ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
		
• ΕΓΚΑΙΝΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ
• ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΕΙΠΝΑ
• ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ (INCENTIVES) • ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

•
•
•
•

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ERASMUS
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
την ομάδα της Erasmus
για την τέλεια και άψογη
υποστήριξη και συνεργασία (…)
Ο επαγγελματισμός, η πειθαρχία,
η προσεκτική οργάνωση και η
προνοητικότητά σας μετέτρεψαν
το συνέδριο σε τεράστια επιτυχία.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Έλεγχος προϋπολογισμού
Αναφορές
Ασφαλιστική κάλυψη της
εκδήλωσης
• Οικονομική διαχείριση
• Συγκριτική αξιολόγηση
μετά την εκδήλωση

Σχεδιασμός προγράμματος
Συνεργασία με τους ομιλητές
Διαχείριση περιλήψεων
E-posters
Ροή της εκδήλωσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
(CONGRESS BIDS)

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

5

2

6

SERVICES
OFFERED

1
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8
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9

ΠΡΟΩΘΗΣΗ &
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
• Φαγητό και ποτό
• Εκδηλώσεις δικτύωσης
• Δείπνα και πάρτι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΦΩΝ
(MAILING LISTS,
ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΜΕΛΏΝ)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
•
•
•
•

Webcasting και ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου
Συνεντεύξεις ειδικών
Live παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων
Εφαρμογές κινητών (mobile apps)
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Οι πελάτες μας

www.erasmus.gr/clients-list

….Προέκυψαν πολλά αιτήματα της τελευταίας στιγμής
αλλά τίποτα δεν φάνηκε να αποτελεί πρόβλημα για
εσάς. Ειλικρινά εκτιμώ όλη σας τη βοήθεια.
Με δεδομένο ότι σας θέσαμε την πρόκληση να
διαμορφώσετε το πρόγραμμα μόλις 8 εβδομάδες πριν
το συνέδριο λόγω της έκτακτης αλλαγής προορισμού,
η υποστήριξη και η εξυπηρέτησή σας συνέβαλαν
καθοριστικά στο να κυλήσουν όλα ομαλά. Ακόμα και
η αλλαγή της μονοήμερης εκδρομής εξαιτίας της
ξαφνικής απεργίας των πλοίων πήγε πάρα πολύ καλά
(…). Η οργάνωση ήταν εξαιρετική και θα συνιστούσα
τις υπηρεσίες της Erasmus χωρίς δισταγμό σε
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να διοργανώσει ένα
συνέδριο στην Αθήνα.

Η Erasmus επενδύει στην δημιουργία μιας μακροχρόνιας και στενής σχέσης συνεργασίας και
εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Αποτελεί δέσμευση για εμάς το να παραμείνουμε στο πλευρό
των πελατών μας, να ακούσουμε προσεκτικά και να συζητήσουμε μαζί τους τις ιδέες τους και να
σχεδιάσουμε στρατηγικές, ‘‘κομμένες και ραμμένες’’ ειδικά για τις ανάγκες και τους στόχους τους.

Κάθε πελάτης είναι για εμάς πολύτιμος και η αφοσιωμένη μας ομάδα θα
υπερβεί εαυτόν για να διασφαλίσει την κορυφαία εξυπηρέτησή του.
Υποστηρίζουμε εκατοντάδες διοικητικά συμβούλια επιστημονικών φορέων, οργανισμούς και εταιρείες
από ποικίλους τομείς όπως:

Επιστημονικά σωματεία / Νοσηλευτικά ιδρύματα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια/ Κολλέγια)

Φαρμακευτικές Εταιρείες

Εμπορικές εταιρείες / Εταιρείες Υπηρεσιών

Κυβερνητικούς/ Δημόσιους Φορείς
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Οι Εκδηλώσεις της Erasmus
σε μια ματιά

Επικοινωνία

www.erasmus.gr/contact

www.erasmus.gr

 250.000

συμμετέχοντες συνολικά

 65%

Διεθνή Συνέδρια

Π ερισσότερα από
1 στα 10

C O NFE R E NC E S & E V E NTS

ERASMUS

συνέδρια διοργανώνονται
εκτός ελληνικών συνόρων

 25%

μη ιατρικές εκδηλώσεις

 30 επαναλαμβανόμενοι

πελάτες που μας εμπιστεύονται
τα συνέδριά τους σε σταθερή
και μακροχρόνια βάση.

MEMBERSHIPS & ACCREDITATION

FIND US ON
ERASMUS S.A
@erasmusgr

ERASMUS S.A
@erasmus_sa

ERASMUS CONFERENCES & EVENTS Α.Ε.
Δροσίνη 6, 166 73 Βούλα
Tηλ.: 210.7414700, Fax.: 210.7257532
E-mail: info@erasmus.gr, Web: www.erasmus.gr

