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Τα πρώτα events, τα συναντάμε πριν πολλά χρόνια, όταν οι άνθρωποι 
συγκεντρώνονταν μαζικά για να ακούσουν, συνήθως έναν πολιτικό λόγο 
σε δρόμους και πλατείες. 

Εκεί οι ομιλητές κάθε ύφους και περιεχομένου, ανέπτυσσαν ιδέες και λεγόμενα, 
απευθυνόμενοι στο κοινό με ότι μέσα διέθετε η εποχή. 
Αυτοσχέδιες σκηνές, ντουντούκες και δυνατό διάφραγμα.

Εν αρχή ην ο Λόγος



να γίνει πιο αρεστός ο λόγος και πάντα με τη διάθεσή 
να ενισχυθεί η τέχνη της πειθούς, 
έφερε τους τότε διοργανωτές να δημιουργήσουν 
ένα πλαίσιο, βάζοντας για πρώτη φορά στο τραπέζι 
την έννοια της ροής.  

Οι μονοδιάστατες ομιλίες άρχισαν σιγά, σιγά 
να εμπλουτίζονται με εισαγωγή και φινάλε 
σε πολύ απλή μορφή.

Η ΑΝΑΓΚΗ 



της τηλεόρασης στις κοινωνίες άρχισε 
να αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι άνθρωποι 
παρακολουθούσαν το οτιδήποτε. 

Τα εν λόγω events έπρεπε ξανά να προσαρμοστούν 
έτσι ώστε να πετυχαίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 
ακολουθώντας την τάση της εποχής. 

Η ΕΛΕΥΣΗ 



έβαλε στη ζωή μας το θέαμα, 
την έννοια της έκπληξης και της πλοκής. 

Αυτή τη δομή άρχισαν να υιοθετούν και τα events, 
αντιγράφοντας κατά μια έννοια 
την εξέλιξη του show που πλέον είχε αρχίσει
να προβάλει και ο κινηματογράφος. 
Τα events είχαν και πάλι προσαρμοστεί 
μιας και ο ανταγωνισμός μεγάλωνε 
καθώς η ανάγκη για επικοινωνία και προβολή 
έπαιρνε την μορφή ενός ολοκληρωμένου show. 

Η
Τηλεόραση



Οι διοργανωτές και οι εταιρίες, 
βλέποντας αυτή την εξέλιξη 
θέλησαν να προλάβουν τις εξελίξεις 
προετοιμάζοντας και σχεδιάζοντας 
τα events της επόμενης μέρας
(VR, AI κ.τλ.).

ΜΟΛΙΣ 
ΧΘΕΣ 



Ωστόσο, για ακόμα μια φορά, τα events έπρεπε να προσαρμοστούν 
στην εποχή μιας και η απρόσμενη πανδημία έφερε την ανάγκη
προσαρμογής, πιο γρήγορα από ότι την υπολογίζαμε.   

Έτσι τα events από το καφάσι και την ντουντούκα, έφτασαν να γίνονται
θεάματα σε μια ψηφιακή πραγματικότητα με δυνατότητα απεύθυνσης 
σε ολόκληρο τον πλανήτη.

OUPS 
I DID IT AGAIN 



Πάμε λοιπόν να δούμε πως είναι σήμερα ένα On line event! 

ON LINE events



Προσαρμοσμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα studios, γίνονται τα σημεία αναφορά μας. 
Φυσικά, ένα τέτοιο studio μπορεί να φτιαχτεί και στο χώρο του πελάτη. 
Κοινός bye bye locations (θυμάστε που ψάχναμε χώρους και δεν βρίσκαμε...) 
Οι εικονολήπτες, οι σκηνοθέτες, οι τεχνικοί ITs και developers πρωταγωνιστούν 
σε αυτή την περίπτωση.

Όσο για το κοινό, στο σπίτι ή στο γραφείο, παρακολουθεί και συμμετέχει
προσαρμοζόμενo στη νέα συνθήκη. 

Ο ΧΩΡΟΣ 



Από εδώ και πέρα η εμπειρία του συμμετέχοντα τόσο από την πλευρά του κοινού
όσο και από την πλευρά του ομιλητή θυμίζει τηλεοπτικό show. 
Οι δυνατότητες είναι πολλές και ακόμα εξελίσσονται.

ΤΟ EVENT 
θυμίζει τηλεοπτική εκπομπή. 



σε αυτή την εμπειρία είναι το περιεχόμενο. 
Όσο πιο ευφάνταστη και απρόσμενη ροή έχει το event 
τόσο πιο δυνατή είναι η εμπειρία. 

Οι δυνατότητες σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αρκετές  
και η ανάγκη για να κρατήσουμε τον θεατή στην οθόνη τεράστια.
Γι’ αυτό γινόμαστε ευρηματικοί.

Μέσα από πλατφόρμες συνδέουμε τον κόσμο.
Δημιουργούμε αποκλειστικότητες και μοναδικές εμπειρίες. 

Αν και βρισκόμαστε σε digital περιβάλλον 
το ανθρώπινο στοιχείο κάνει και πάλι τη διαφορά. 

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 



μπορεί να μας τρομάζει και να κάνει το αύριο να μοιάζει
απόμακρο και κρύο, όμως η αλήθεια είναι άλλη. 

O κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας, 
αντί να απομακρύνει τους ανθρώπους τους ενώνει, 
αντί να στενέψει το μυαλό μας, το ανοίγει ακόμα πιο πολύ 
κι αντί να μας καταθλίψει, μας ψυχαγωγεί, 

Eίναι αποκλειστικά και μόνο στο χέρι μας.

O ψηφιακός κόσμος



θα πάρει τη μορφή που θα του δώσουμε 
και ο κόσμος των events, 
αντί αυτή τη φορά απλά να προσαρμοστεί σε κάποιο δεδομένο, 
θα δείξει τον τρόπο για το πως ο άνθρωπος, 
μπορεί να παραμείνει μέσα σε κάθε συνθήκη, άνθρωπος.  

Το αύριο



Σας ευχαριστώ πολύ!


