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Όλοι οι «μεγάλοι» στην 1η Επιχειρηματική
Ανασκόπηση Υποδομών και Μεταφορών
2019/11/24 17:30 στην κατηγορία (ΤΑΧΟ)ΓΡΑΦΟΣ

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η διαμόρφωση του περιεχόμενου της 1ης
Επιχειρηματικής Ανασκόπησης Υποδομών και Μεταφορών (1st Infra & Trans Review).
Η έκδοση – που θα είναι σε έντυπη μορφή και θα διανεμηθεί σε εκατοντάδες
εταιρείες, οργανισμούς, φορείς και υπουργεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα
ενημέρωσης – περιλαμβάνει, για κάθε επιμέρους υποκλάδο των Υποδομών και των
Μεταφορών, την ανασκόπηση της προηγούμενης και τρέχουσας χρονιάς, σε
συνδυασμό με την αποτύπωση των βασικών εξελίξεων και προοπτικών, σε θεσμικό
και επιχειρηματικό επίπεδο.
Πληθώρα συμμετοχών
Μέχρι στιγμής, την συμμετοχή με άρθρα έχουν εξασφαλίσει οι υπουργοί Υποδομών
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής
Χατζηδάκης, Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης και ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενώ από
πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
Σωκράτης Φάμελλος.

Επίσης, αρθρογραφούν οι Γενικοί Γραμματείς: Νίκος Μαντζούφας, Γιώργος
Καραγιάννης, Νίκος Σταθόπουλος, Ευθύμης Μπακογιάννης.
Στην έκδοση συμμετέχουν με άρθρα ή συνεντεύξεις οι επικεφαλής μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων / εταιρειών / οργανισμών της χώρας (η λίστα των
συμμετεχόντων ενημερώνεται διαρκώς), όπως Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
(ΕΛΛΑΚΤΩΡ), Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ), Κωνσταντίνος Μιτζάλης (ΑΒΑΞ),
Πέτρος Σουρέτης (ΙΝΤΡΑΚΑΤ), Κώστας Μενεγάκης (ACS), Φίλιππος Τσαλίδης
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Alexander Zinell (FRAPORT GREECE), Σωτήρης Θεοφάνης (ΟΛΘ),
Αθανάσιος Ψαθάς (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ), Περικλής Νικολάου (ΓΑΙΑΟΣΕ), Ιωάννα Τσιαπαρίκου
(ΡΑΣ), Σταύρος Σταυρής (Hellastron), Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ), Κώστας
Σπηλιόπουλος (ΟΣΕ), Ζακ Κισέογλου (Rail Cargo Logistics Goldair), Ευάγγελος
Μπεκιάρης (ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ), Μανώλης Μπαλτάς (REDEPLAN), Άρης Ξενόφος (ΤΑΙΠΕΔ),
κ.α.
Τέλος, την έκδοση υποστηρίζουν, μέσω χορηγίας (η λίστα των συμμετεχόντων
ενημερώνεται διαρκώς), μεγάλες εταιρείες, όπως: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,
AECOM, OMEK, SALFO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΟΛΠ, DHL, Sarmed, PEARL,
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Alstom, Intrakat, κ.α.
Οι θεματικοί άξονες που θα παρουσιαστούν είναι οι εξής:

Α. Τομέας

Υποδομών

-Μεγάλα Έργα Υποδομών
-Ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές
-Τουριστικές υποδομές
-Real estate Υποδομές και Επενδύσεις
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Β. Τομέας Μεταφορών
-Αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές
-Αυτοκινητόδρομοι και αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου
-Logistics / εμπορευματικές μεταφορές / ταχυμεταφορές
-Αστικές συγκοινωνίες και ευφυή συστήματα μεταφορών.
Αν θέλετε και εσείς να συμμετάσχετε στην 1η Έκδοση για την Ανασκόπηση ΥποδομώνΜεταφορών, μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Νίκο Καραγιάννη, ιδρυτή του
ypodomes.com, (n.karagiannis@ypodomes.com) και Φώτη Φωτεινό, ιδρυτή του
metaforespress.gr (ffotinos@metaforespress.gr).

