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συμμετοχή  δεκάδων  φορέων,  μη  κυβερνητικών  οργανώσεων  (ΜΚΟ),  επιχειρήσεων  και 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. 

Στην  περυσινή  εκδήλωση  του  Capital  +  Vision  παρευρέθηκαν  περισσότεροι  από  5.000 
επισκέπτες, ενώ πενήντα και πλέον μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) πραγματοποίησαν 
δικές  τους  παράλληλες  εκδηλώσεις.  Περισσότεροι  από  30  ομιλητές  συμμετείχαν  στον 
Συνεδριακό Κορμό, 200 προσκεκλημένοι παρευρέθησαν στο Επίσημο Δείπνο με ομιλητή τον 
Υπουργό  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  &  Ναυτιλίας  και  τέλος,  εικοσιπέντε  εταιρείες 
συμμετείχαν  στην  Έκθεση  που  λειτούργησε  στα  πλαίσια  της  εκδήλωσης. 
 
Για  την  καλύτερή σας  εξυπηρέτηση παρακαλούμε  να προσέλθετε πριν  το συνέδριο στην 
κεντρική  γραμματεία  του  Capital  +  Vision  για  την  εγγραφή  σας  και  την  παραλαβή  του 
προγράμματος/κατάλογο της εκδήλωσης. 

 
Η παρουσία σας θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς! 

 
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο δείτε εδώ. 

 


