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                                             Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 
"REMICRO LOCAL WORKSHOPS" 

 

 

19/10/2022      Πώς μπορεί το digital marketing να βοηθήσει την επιχείρησή μου;    
18:00 – 20:00     

Ομιλητής:           Χρόνης Αγγελίδης, Ιδρυτής & Marketing Manager, Toucan Advertising Agency 

 
 

2/11/2022       Χρηματοδοτικά εργαλεία για την επιχείρηση μου  
18:00 – 20:00      
Ομιλητής:     Νίκος Χαραλαμπογιάννης, Συντονιστής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  

                          Αναπτυξιακού Νόμου & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης 

 
 
 
Τόπος Διεξαγωγής: 

 
Lab.40 
Λ. Λαμπριανίδη 40 
ΤΚ 66131, Δράμα  
Τηλ.:  25210 22 750 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: 
κα. Μαργαρίτα Φυδανάκη, Υπεύθυνη Γραφείου Καβάλας, τηλ.:  2510 22 6943,   
email: fydanakim@e-kepa.gr,  url:  www.remicrolocal.eu 
 
 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of  

the countries participating in the Interreg V-A "Greece - Bulgaria 2014 -2020" Cooperation Programme 
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19/10/2022  

Πώς μπορεί το digital marketing να βοηθήσει την επιχείρησή μου; 
 

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την έννοια του 

ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing), να γνωρίσουν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης με την μεγαλύτερη απήχηση στο ευρύ κοινό, αλλά και τους τρόπους 

για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των Social Media, καθώς και τακτικές για 

την προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών μιας επιχείρησης αξιοποιώντας τη 

διαφήμιση (ads) σε social media και Google, και την προώθηση μέσω Email 

marketing. 

 
 

 

2/11/2022  

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την επιχείρησή μου  
 

Στις μέρες μας, το ζήτημα της χρηματοδότησης μίας επιχείρησης είναι το πλέον 
σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξή της.   
Στο συγκεκριμένο θεματικό εργαστήριο, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να 
ενημερωθεί μεταξύ άλλων, για τους τρόπους χρηματοδότησης που δύναται να 
αναζητήσει μία μικρή επιχείρηση, καθώς και για τα βασικά χαρακτηριστικά του 
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
εργαλείο χρηματοδότησης για τις σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι δύο ενεργές προσκλήσεις, που αφορούν στα 
καθεστώτα «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση 
Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» και «Ενίσχυση Τουριστικών 
Επενδύσεων». 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3AeRNPDtcUu6lSvhehlwEX0IndiblzNKsM7Cw068-tpUOTVNVUNVRFJPMlQ1NThPRkEwNk05U1A5Ui4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3AeRNPDtcUu6lSvhehlwEX0IndiblzNKsM7Cw068-tpUNUw4SEdJODYzNEJUSklLMk5EOUREMTdNVC4u

