Aθήνα, 18 Ιουνίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου επίσημος υποστηρικτής στο Διεθνές Συνέδριο Αλουμινίου 2019
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου είναι επίσημος υποστηρικτής του Διεθνούς Συνεδρίου Αλουμινίου
2019, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 23 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, στο
ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.
Το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Αλουμινίου αποτελεί την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για την
αγορά του αλουμινίου και σημείο συνάντησης για περισσότερους από 300 εκπροσώπους από όλη
την βιομηχανία του αλουμινίου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την
τεχνογνωσία της βιομηχανίας και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με πάνω από 200 εταιρείες –
κλειδιά του κλάδου. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από μεγάλους παραγωγούς και τελικούς
χρήστες σχετικά με τις προοπτικές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, τις νέες χρήσεις του
αλουμινίου και τις εξελίξεις στην βιώσιμη ανάπτυξη.
«Το καλύτερο συνέδριο για να συναντηθούμε με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας»
VP, Global Trading & Risk Management Alcoa
Στους πρώτους επιβεβαιωμένους ομιλητές για το 2019 περιλαμβάνονται οι:
Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Δρ. Κωνσταντίνος Κατσαρός, Εκτελεστικός διευθυντής, ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Tolga Egrilmezer, Αντιπρόεδρος, Πωλήσεις και Μάρκετινγκ Αλουμινίου, RIO TINTO
Vladislav Soloviev, Αντιπρόεδρος, RUSAL
Μερικές από τις κυριότερες προγραμματισμένες εκδηλώσεις για το 2019 θα είναι:
 Επίσκεψη και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος στις 23
Σεπτεμβρίου
 Κοκτέιλ πάρτι στο roof garden του ξενοδοχείου στις 23 Σεπτεμβρίου
 Ελληνική βραδιά με δείπνο το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου
 Ιδιαίτερος χώρος δικτύωσης για τους συμμετέχοντες στο συνέδριο
 Νέα εφαρμογή δικτύωσης για τις εκδηλώσεις της Fastmarkets
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, ως υποστηρικτής, παρέχει στις εταιρείες μέλη της την δυνατότητα
να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε αυτό το διεθνές συνέδριο με ειδική έκπτωση 20%
επί του κόστους συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.metalbulletin.com/events/alum ή στείλετε email στην διεύθυνση events@fastmarkets.com.

