Infra & Trans REVIEW 2018 –
2019: Τα μεγάλα ονόματα που
αρθρογραφούν
στην
πρώτη
Επιχειρηματική Έκδοση της
χρονιάς
Οι ιστοσελίδες ypodomes.com και metaforespress.gr βρίσκονται
στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν ότι προχωρούν στην
έκδοση της 1ης Επιχειρηματικής Έκδοσης της Ανασκόπησης (Infra
& Trans Review) στον κλάδο των Υποδομών και Μεταφορών.
Η έκδοση – που θα είναι σε έντυπη μορφή – θα 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.
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

Β. Τομέας Μεταφορών
-Αεροπορικές,
αυτοκινήτου

σιδηροδρομικές

και

θαλάσσιες

μεταφορές

-Logistics / εμπορευματικές μεταφορές / ταχυμεταφορές

-Αστικές συγκοινωνίες και ευφυή συστήματα μεταφορών.
Η Επιχειρηματική Ανασκόπηση θα διανεμηθεί σε υπουργεία,
οργανισμούς, φορείς, επιμελητήρια, εταιρείες, εκπαιδευτικά
ιδρύματα και μέσα ενημέρωσης.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Μέχρι τώρα έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους με άρθρα οι
τέσσερις Υπουργοί: Υποδομών και Μεταφορών κ.Κώστας Καραμανλής,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, Τουρισμού,
Χάρης Θεοχάρης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης
Πλακιωτάκης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος και ο Χρήστος
Σπίρτζης.
Αρθρογραφούν επίσης οι επικεφαλής των μεγαλύτερων
επιχειρηματικών ομίλων της χώρας: Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
(ΕΛΛΑΚΤΩΡ), Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ), Φίλιππος Τσαλίδης
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Alexander Zinell (FRAPORT) κ.α.
Αρθρογραφούν Γενικοί Γραμματείς: Νίκος Μαντζούφας, Γιώργος
Καραγιάννης, Ευθύμης Μπακογιάννης.
Αρθρογραφούν και υποστηρίζουν επικεφαλείς μεγάλων ΔΕΚΟ της
χώρας: Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ),
Νίκος Κουρέτας (ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ), Κώστας Σπηλιόπουλος (ΟΣΕ), IMET-EKETA, ΓΑΙΑΟΣΕ κ.α.
Επίσης την έκδοση υποστηρίζουν μέσω χορηγίας και άρθρων
μεγάλες εταιρείες όπως: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, AECOM, OMEK, HILL
INTERNATIONAL, SALFO, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, DHL κ.α.
Αν θέλετε και εσείς να συμμετάσχετε στην 1η Έκδοση για την
Ανασκόπηση Υποδομών-Μεταφορών, μπορείτε να απευθυνθείτε στους
κ.κ. Νίκο Καραγιάννη, ιδρυτή του ypodomes.com,
(n.karagiannis@ypodomes.com, τηλ.
Φωτεινό,
ιδρυτή
του

6936 855974) και Φώτη
metaforespress.gr

(ffotinos@metaforespress.gr, τηλ. 6945 393285).

