Χορηγικά Πακέτα & Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγών
OTS FORUM 2019

OTS FORUM
Το OTS Forum αποτελεί την κορύφωση των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών
ημερίδων που διοργανώνει σε ετήσια βάση η OTS. Απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη των
Φορέων Δημόσια Διοίκησης και στόχος του είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών, η
μεταφορά τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. Κάθε χρόνο
μεγάλος αριθμός στελεχών από όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης (Δήμαρχοι,
Αντιδήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Στελέχη Υπουργείων, Γενικοί Γραμματείς Διευθυντές
Προγραμματισμού, Οικονομικού, Πληροφορικής, Προϊστάμενοι Τμημάτων) συμμετέχει
ενεργά με εισηγήσεις και παρουσιάσεις καλών πρακτικών.
Το 2019 το OTS FORUM θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Epirus
Palace*****, από 7 έως 9 Νοεμβρίου. Φέτος, αναμένεται οι συμμετοχές να ξεπεράσουν τις
400. Σας προσκαλούμε να στηρίξετε τη συγκεκριμένη διοργάνωση επιλέγοντας κάποιο από
τα παρακάτω χορηγικά πακέτα, ώστε να έχετε την ευκαιρία συμμετοχής στο OTS FORUM, να
προβάλετε τις λύσεις σας και να συνάψετε συνεργασίες με άλλες εταιρείες του κλάδου που
θα συμμετέχουν αντιστοίχως.
Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του OTS FORUM 2019
είναι:
 OTS – Η νέα εποχή: ΟΠΣ στο cloud (Νέες Εφαρμογές)
 Λειτουργικές Υπηρεσίες Προς τους Οργανισμούς (Λογιστική, Μισθοδοσία,
κτλ.)
 Ψηφιοποίηση & Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων,
Ηλεκτρονικές
Υπογραφές, Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών
 Τρέχοντα Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης:
Επιτροπικός Έλεγχος, Εσωτερικός Έλεγχος, ΠΔ 54
 GDPR – Ένας χρόνος μετά: Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα
 Digital Transformation & νέες τεχνολογικές εξελίξεις
 Καλές Πρακτικές από τη Δημόσια Διοίκηση
 Πληροφοριακά Συστήματα & Υποδομές
 Ολιστική Διαχείριση Υδάτων: από το σήμερα στο αύριο
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Υγεία
 Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης
 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνενώσεις
 Εκπαιδεύσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο εφαρμογών

Χορηγικά Πακέτα
Α. Μέγας Χορηγός
1. Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την Πέμπτη
07 Νοεμβρίου 2019 διάρκειας 20 λεπτών.
2. Τοποθέτηση 2 Banners της εταιρείας σας (διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high))
δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα και
στην αίθουσα υποδοχής.
3. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου σε διακεκριμένη θέση.
4. Δυνατότητα διάθεσης εταιρικού υλικού μαζί με το υλικό του Συνεδρίου.
5. Παροχή λίστας συμμετεχόντων.
Η τιμή χορηγίας είναι € 10.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και
διατροφής δύο στελεχών της εταιρείας σας.

Β. Χορηγός
1. Ομιλία στελέχους της εταιρείας σας στην κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου την
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 διάρκειας 10 λεπτών.
2. Τοποθέτηση 1 Banner της εταιρείας σας (διαστάσεων 850mm (wide) x 2000mm (high))
δικής σας κατασκευής και επιλογής θέματος, στο χώρο έξω από την κεντρική αίθουσα.
3. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.
Η τιμή χορηγίας είναι € 5.000 πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και
διατροφής ενός στελέχους της εταιρείας σας.

Γ. Υποστηρικτής
1. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.
Η τιμή χορηγίας είναι € 2.000 πλέον ΦΠΑ.

Δ. Χορηγός Επικοινωνίας
1. Παρουσία του λογοτύπου στα υλικά του Συνεδρίου.

Για την χορηγία καταβάλλεται το 60% με την υπογραφή της συμφωνίας και το 40% εντός
μήνα.

Προηγούμενες διοργανώσεις

Το 2012 το OTS Forum πραγματοποιείται στην Κατερίνη, στο ξενοδοχείο Sentido
Mediterranean Village*****, συγκεντρώνοντας 230 Στελέχη, με 30 εκπροσώπους από
Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους και Νομικά Πρόσωπα οι οποίοι συμμετείχαν ως εισηγητές.
Το 2012 τη διοργάνωση στήριξαν:

link εισηγήσεων: https://bit.ly/30dDZBY

Το 2013 η OTS συμμετέχει στην 9η «Polis», την Έκθεση των Φορέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου – Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, όπου σε
συνεργασία με τη ΔΕΘ διοργανώθηκε το 1ο Συνέδριο «Polis» και ταυτόχρονα το 8ο OTS
FORUM. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εισηγήσεις
εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και του
Ιδιωτικού Τομέα, πάντα με επίκεντρο την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Καλές Πρακτικές
στη Δημόσια Διοίκηση. Στο Συνέδριο συμμετέχει με παράλληλη εκδήλωση και η Πανελλήνια
Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», στην οποία
πραγματοποίησαν εισηγήσεις Γενικοί Γραμματείς και Δήμαρχοι από περίπου 20 Δήμους της
χώρας.

Το 2017 διοργανώνεται το OTS FORUM και πάλι στην Κατερίνη, στο ξενοδοχείο
Sentido Mediterranean Village*****. 260 εκπρόσωποι της Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχουν
για τρεις ημέρες και υπογραμμίζεται από όλους η ανάγκη για τη διοργάνωση ενός τέτοιου
Συνεδρίου σε ετήσια βάση, το οποίο θα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για δικτύωση,
ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών.
Το 2017 τη διοργάνωση στήριξαν:

link εισηγήσεων: https://bit.ly/2Jd0QbK

Το 2018 πραγματοποιείται το OTS FORUM στο ξενοδοχείο Poseidon Palace****, στην
Λεπτοκαρυά, με τη συμμετοχή 350 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης,

παράλληλα

πραγματοποιείται εκδήλωση για την παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, την οποία
παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Κατερίνης,
Κοζάνης, Καρδίτσας, Βόλου.
Το 2018 τη διοργάνωση στήριξαν:

link εισηγήσεων: https://bit.ly/2YnQz06

Διοργάνωση Αρ. Συμμετεχόντων

Αριθμός Φορέων
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