
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
H one9six για το INNOVAThess 

 
Αθήνα 11.10.2016 – Η one9six ανακοινώνει την στρατηγική της συνεργασία με το 
INNOVAThess για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της επιχειρησιακής και επικοινωνιακής 
στρατηγικής του και την πλήρη υποστήριξη σε επίπεδο marketing, δημοσίων σχέσεων 
και ψηφιακής επικοινωνίας.  
 
Το INNOVAThess γεννήθηκε απο πρωτοβουλια επαγγελματιών για επαγγελματιες με 
όραμα την συνεργασία. To INNOVAThess πιστεύει ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από τη 
συνεργασία και ότι με συλλογική δουλειά επιτυγχάνεται η διαφορά. Όραμα του είναι 
οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους, να δημιουργήσουν μαζί ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
τεχνογνωσίας και αξίας και να τα προωθήσουν με επιτυχία στις αγορές. Στόχος είναι οι 
συνεργασίες που θα οδηγούν σε εξωστρέφεια και βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός του 
INNOVAThess είναι να προσφέρει σε όλα τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της 
Θεσσαλονίκης και ευρύτερης περιοχής, την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να 
μάθουν ο ένας από τις πρακτικές του άλλου, να διερευνήσουν τις δυνατότητες 
συνεργασίας τους και να βελτιώσουν έτσι τη θέση τους στις αγορές εσωτερικού και 
εξωτερικού. Περισσότερες πληροφορίες θα βρει κανείς στην ιστοσελίδα 
http://www.innovathess.gr/ 
 
Στις 29 Φεβρουαρίου 2016 διοργανώθηκε η πρώτη εκδήλωση δικτύωσης του 
INNOVAThess φέρνοντας κοντά επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Στην 
εκδήλωση αυτή οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να 
ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας , σε χαλαρό 
κλίμα με καφέ και ποτό.  
 

Σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία για το δεύτερο meet up του 2016. 
Stay tuned! 

 
 
Η one9six, ένα Multichannel Marketing & PR Agency, ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την παροχή λύσεων 
ολιστικής επικοινωνίας. Με παρουσία και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσει και υλοποιεί 
στρατηγικές επικοινωνίας, ενώνοντας τον αναλογικό και τον ψηφιακό κόσμο σε μία ενιαία και 
αποτελεσματική πρακτική. 
www.one9six.com|www.facebook.com/One9six.eu|twitter.com/one9sixTweet| 
www.linkedin.com/company/one9six 
 
 
Για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνησή παραμένω στην διάθεση σας 
 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Ηλιάς Γεραφέντη 
Τηλ: 210 6450051 & 6970808764 
Email: eliasg@one9six.com 
 


