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ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ 

2o Πανελλόνιο υνϋδριο Marketing & Branding Σόπου 

Λϊριςα, Παραςκευό 31 Μαρτύου –Κυριακό 2 Απριλύου 2017 

Αντικεύμενο ςυνεδρύου 

Ολοϋνα και περιςςότερεσ πόλεισ διεθνώσ επιχειρούν να βελτιώςουν την εικόνα και την φόμη 
τουσ με βϊςη τισ πρακτικϋσ του marketing και branding του τόπου. Ζητούμενο εύναι η 
προςϋλκυςη νϋων κατούκων, τουριςτών και επενδυτών και η πρόκληςη αιςθόματοσ τοπικόσ 
υπερηφϊνειασ ςτουσ κατούκουσ. Η τϊςη αυτό ςυνοδεύεται από την αναζότηςη ενόσ 
θεωρητικού πλαιςύου, καθώσ και μεθοδολογικών εργαλεύων, για το ςχεδιαςμό και την 
αξιολόγηςη τησ εφαρμογόσ των αντύςτοιχων ςτρατηγικών, προκαλώντασ μύα ιδιαύτερα 
ενδιαφϋρουςα επιςτημονικό ςυζότηςη.  Στην Ελλϊδα οι υπεύθυνοι των πόλεων αναζητούν 
τρόπουσ ώςτε να βελτιώςουν τον τρόπο προβολόσ τουσ. Το Μϊρτιο του 2012 οργανώθηκε 
ςτο Βόλο το 1ο Συνϋδριο Marketing και Branding του Τόπου με μεγϊλη επιτυχύα και με 
ιδιαύτερα θετικό αντύκτυπο. Το 2ο Συνϋδριο φιλοδοξεύ να ςυνεχύςει τη προςπϊθεια, 
προςκαλώντασ ειδικούσ επιςτόμονεσ, ςτελϋχη τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ και επαγγελματύεσ 
να παρουςιϊςουν την εμπειρύα τουσ ςτο αντικεύμενο.  
Το Τμόμα Μηχανικών Χωροταξύασ, Πολεοδομύασ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ του 
Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ και ο Δόμοσ Λαριςαύων ςε ςυνεργαςύα με φορεύσ και οργανιςμούσ 
τησ πόλησ, ςασ καλούν να ςυμβϊλλετε ςτο Συνεδρύου και τισ παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ ωσ 
ειςηγητϋσ, εκθϋτεσ ό ακροατϋσ. 

Τποβολό περιλόψεων 

Οι ειςηγόςεισ από ερευνητϋσ, μελετητϋσ, υποψόφιουσ διδϊκτορεσ, επαγγελματύεσ, 
ςυμβούλουσ, εκπροςώπουσ τησ Τοπικόσ και Δημόςιασ Διούκηςησ κ.ϊ. θα πρϋπει να 
εντϊςςονται ςτο γενικό θϋμα του ςυνεδρύου. Οι ειςηγόςεισ θα αναφϋρονται ςε θεωρητικϊ 
ζητόματα, εμπειρικϋσ εργαςύεσ, ϋρευνεσ πεδύου, ειδικϋσ δρϊςεισ, μελϋτεσ περιπτώςεων, 
καμπϊνιεσ προβολόσ κ.ϊ. που μπορούν να προςφϋρουν νϋεσ ιδϋεσ και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ. Οι 
ειςηγόςεισ καλό εύναι να εςτιϊζουν ςε ϋναν (ό περιςςότερουσ) από τουσ κεντρικούσ 



θεματικούσ ϊξονεσ και δεν θα πρϋπει να ϋχουν το χαρακτόρα διαφόμιςησ εταιρικών 
υπηρεςιών. 

Όςοι ενδιαφϋρονται, παρακαλούνται να αποςτεύλουν κεύμενα περιλόψεων ςτα ελληνικϊ ό 
ςτα αγγλικϊ 250-350 λϋξεων, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ ςυγγραφόσ, που υπϊρχουν ςτον 
ιςτότοπο του ςυνεδρύου www.placemarketing2.gr. Οι οδηγύεσ εγγραφόσ ςτο ςύςτημα και 
ανϊρτηςησ των περιλόψεων θα ανακοινωθούν ςύντομα ςτον ιςτότοπο.  

Κρύςιμεσ ημερομηνύεσ 
Προθεςμύα υποβολόσ περιλόψεων: 5 Δεκεμβρύου 2016 
Έγκαιρη εγγραφό: 28 Φεβρουαρύου 2017 

Κόςτοσ υμμετοχόσ 
Σύνεδροι: 120 Ευρώ (μϋχρι τισ 28.02.2017) / 150 Ευρώ (από την 01.03.2017) 
Φοιτητϋσ, Άνεργοι: 40 Ευρώ (μϋχρι τισ 28.02.2017) / 50 Ευρώ (από την 01.03.2017) 

Ενδεικτικού κεντρικού θεματικού ϊξονεσ 
1. Το Marketing και Branding Τόπου ωσ εργαλεύα ςτην ανϊπτυξη των πόλεων και των 
περιφερειών 

2. Ο ρόλοσ τησ κοινωνύασ των πολιτών ςτισ διαδικαςύεσ του Marketing και Branding Τόπου: 
Συμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ, ςυντονιςμόσ εταύρων και επύλυςη ςυγκρούςεων 

3. Η πολιτιςτικό κληρονομιϊ, η δημιουργικότητα  και οι πολιτιςτικού φορεύσ ωσ ςτοιχεύο 
Προβολόσ τησ Ταυτότητασ του Τόπου 

4. Οι επιδρϊςεισ τησ διοργϊνωςησ φεςτιβϊλ και ειδικών γεγονότων ςτην εικόνα τησ πόλησ    

5. Διαχεύριςη και προβολό προοριςμού ςτο πλαύςιο τησ βιώςιμησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ 

6. Marketing και Branding Τόπου για την προςϋλκυςη επενδυτών και επιχειρόςεων 

7. Η εφαρμογό και η αξιολόγηςη του αποτελϋςματοσ των διαδικαςιών Marketing και 
Branding Τόπου 

8. Η Eικόνα του Tόπου (αρχιτεκτονικό, urban design, communication design, logo design) 

9. Ερευνητικϊ εργαλεύα και μϋθοδοι αξιολόγηςησ ςτρατηγικών 

10. Nation Branding και Διεθνόσ Διπλωματύα 

11. Place e-marketing. Κοινωνικό δικτύωςη. Διεθνό δύκτυα 

12. Τοπύο και ταυτότητα  

13. Η εικόνα και η ταυτότητα των ελληνικών πόλεων 

http://www.placemarketing2.gr/


Σόποσ και διαμονό 
Το ςυνϋδριο θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μύλο του Παππϊ και ςτο Δημοτικό Θϋατρο ΟΥΗΛ.  
Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την πρόςβαςη ςτην πόλη καθώσ και με τη διαμονό ςε ξενοδοχεύα 
τησ πόλησ θα δοθούν ςτην ιςτοςελύδα του Συνεδρύου. 

Γραμματεύα υνεδρύου 
Γεωργύα Λϊλου, Σωτηρύα Κατςαφϊδου 

email: info@placemarketing2.gr 
τηλϋφωνο: 24210-74494, φαξ: 24210-74381  
Τμόμα Μηχανικών Χωροταξύασ, Πολεοδομύασ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, Πολυτεχνικό 
Σχολό, Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ, Πεδύον Άρεωσ, Βόλοσ 383 34 
http://www.placemarketing2.gr/ 
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