
Τ Η Ε  D I G I TA L  F U T U R E  I S 

Female
Το 50% των κατοίκων του 

πλανήτη είναι Γυναίκες με τη 

συμμετοχή τους στην αγορά 

εργασίας και την αγοραστική 

τους δύναμη να αυξάνεται χρόνο 

με το χρόνο. 

Η αποδοχή, η ποικιλομορφία και 

η συμπερίληψη στη λήψη των 

αποφάσεων είναι μονόδρομος 

για την ανάπτυξη και τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

και της Κοινωνίας. 

Χωρίς εργασιακή και 

μισθολογική ισότητα και 

συμπερίληψη των Γυναικών 

στις διευθυντικές θέσεις – 

κυρίως στους τομείς της 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

- οι επιχειρήσεις διατρέχουν 

σημαντικούς κινδύνους, 

τόσο λειτουργικούς όσο και 

επικοινωνιακούς.



Στο Women In Digital οραματιζόμαστε 

ένα μέλλον όπου οι Γυναίκες «χτίζουν», 

χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται 

την Τεχνολογία όσο και οι Άνδρες, 

προσθέτοντας τις δικές τους δεξιότητες 

και ταλέντα σε μια πιο δημιουργική και 

συνθετική δουλειά. 

Στόχος μας είναι να διασυνδέσουμε 

και να εμπνεύσουμε τις Γυναίκες που 

εργάζονται στον κλάδο του STEM σε όλες 

τις βαθμίδες αλλά και όσες εργάζονται σε 

παραδοσιακούς κλάδους και αξιοποιούν τις 

ψηφιακές τους δεξιότητες.

Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο, «φρέσκο» 

και υψηλού επιπέδου newsletter, ένα 

classy ψηφιακό «meeting point» για 

επαγγελματίες Γυναίκες προκειμένου να 

αναδείξουμε τις ολιστικές ανάγκες τους, 

να φωτίσουμε νέους δυναμικούς δρόμους 

γεμάτους ευκαιρίες και προκλήσεις, να 

ακούσουμε και να μεταφέρουμε ιστορίες 

επιτυχίας.

Το     όραμά             μας



H Smart Press είναι μια εταιρεία που για περισσότερα 
από 30 χρόνια δραστηριοποιείται στην έκδοση 
περιοδικών, τη δημιουργία και διαχείριση websites, την 
αποστολή Newsletters και τη διοργάνωση συνεδρίων 
και webinars. H καινοτομία, η υψηλή τεχνογνωσία, 
οι πρωτοπόρες ιδέες, η σύγχρονη αντίληψη και η 
πελατοκεντρική φιλοσοφία αποτελούν τις βασικές αρχές 
που βρίσκονται εντυπωμένες στο DNA της εταιρείας. Με 
οδηγό μας πάντα τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης 
που βασίζονται στη κατανόηση των αναγκών των 
συνεργατών μας, στόχος της Smart Press είναι να 

καλλιεργήσει τις ιδανικές συνθήκες που θα βελτιώσουν 
τη θέση και την προβολή τους στην αγορά. 
Σε αυτές τις τρεις δεκαετίες, η Γυναίκα και η σχέση της 
με την Τεχνολογία ανέκαθεν βρισκόταν στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντός μας. Ακόμη και στα «πέτρινα χρόνια» 
των Γυναικών που εργάζονταν μετ’ εμποδίων στη 
βιομηχανία της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής 
πάντα αναδεικνύαμε τις ισχυρές προσωπικότητες 
γένους θηλυκού από θεσμικής, επαγγελματικής και 
εκπαιδευτικής πλευράς παρέχοντάς τους «βήμα» σε 
κάθε συνέδριο, workshop ή στις εκδόσεις μας. 

SMART 
PRESS

Στο πλευρό της γυναίκας 

για περισσότερα από 

30 χρόνια! 



Όλες εμείς που γνωριστήκαμε στις  
8 Μαρτίου συνεχίζουμε να επικοινωνούμε 
συστηματικά και... ψηφιακά μέσω του 
NEWSLETTER μας.

Το  σ υ ν έ δ ρ ι ο  ή τ α ν  μ ό ν ο η αρχή!
Το πρώτο μας συνέδριο  
Women In Digital στις 8 Μαρτίου 
2021 έδωσε το εναρκτήριο 
λάκτισμα και το ισχυρό κίνητρο 
για τη δημιουργία του newsletter 
παίρνοντας θετικό feedback 
από 40 διακεκριμένες «ισχυρές 
κυρίες» της Τεχνολογίας, της 
Πληροφορικής, των Start Ups  
και του Ψηφιακού Marketing. 



Το Women In Digital είναι ένα 15θήμερο 
newsletter.
Δύο φορές το μήνα, θα λαμβάνετε μια 
σύντομη σφαιρική ενημέρωση για τις 
δραστηριότητες και τα επιτεύγματα των 
Γυναικών στελεχών και εργαζομένων 
στο χώρο της Τεχνολογίας και του 
Business.
Παράλληλα το newsletter θα φιλοξενεί 
χρήσιμα ερευνητικά ευρήματα, 
πληροφορίες και πετυχημένα story 
telling Γυναικών από τον κόσμο της 
Τεχνολογίας, της Καινοτομίας, του 
Fintech και του Digital.

λειτουργούμεΠως



   Συζητούμε με Γυναίκες από τον χώρο των 
ψηφιακών Τεχνολογιών για τις εμπειρίες τους από 
τον κλάδο, τις διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με 
την εργασία σε επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους, τις 
προκλήσεις αλλά και τα πλεονεκτήματα που έχει μια 
Γυναίκα στον κλάδο των ψηφιακών Τεχνολογιών.

  Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και τα 
επιστημονικά ευρήματα για τον κλάδο μας. 

  Προτείνουμε βελτιώσεις της ζωής στο γραφείο ή τον 
καθημερινό προγραμματισμό.

  Παρουσιάζουμε Γυναίκες που ηγούνται των 
σύγχρονων επιχειρήσεων και φορέων της χώρας 
μας, διηγούνται την ιστορία τους, σχολιάζουν την 
επικαιρότητα, μοιράζονται μυστικά επιτυχίας και 
θέτουν τους στόχους του αύριο.

  Εστιάζουμε στις γυναίκες που καταφέρνουν να 
ξεχωρίσουν στον ανδροκρατούμενο χώρο της 
Τεχνολογίας και του Digital. Ερευνήτριες και ειδικές 
επιστήμονες που συμβάλλουν με το έργο τους στην 
εξέλιξη της Επιστήμης μοιράζονται μαζί μας χρήσιμα 
αποτελέσματα αλλά και προσωπικές ιστορίες.

  Αναλύουμε τη σχέση και το ρόλο της Γυναίκας στη 
διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ποιο 
δρόμο επέλεξαν να ακολουθήσουν οι γυναίκες που 
έθεσαν το ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο 
της επιχειρησιακής δραστηριότητας; Ποια είναι τα 
πρώτα αποτελέσματα, ποια περιθώρια βελτίωσης 
υπάρχουν και ποιος ο ρόλος της πανδημίας στη ροή 
των εξελίξεων; 

Το Content 



Ένα newsletter για Γυναίκες δεν θα μπορούσε να μην φιλοξενεί 
θέματα Τεχνολογίας αλλά και life style για τον ελεύθερο χρόνο. 
Νέα για το αυτοκίνητο κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες 
των Γυναικών, ειδήσεις για την τελευταία λέξη της Μόδας 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πληροφορίες για τις τάσεις στο 
Beauty, το well being και welfare, τον Τουρισμό, τα Ταξίδια και 
τα gadgets. 

και το life style

STYLE    
   OF LIFE

Ένα newsletter για Γυναίκες 
δεν θα μπορούσε να μην 
φιλοξενεί θέματα Τεχνολογίας 
αλλά και life style για τον 
ελεύθερο χρόνο. Νέα για 
το αυτοκίνητο κομμένα και 
ραμμένα στις ανάγκες των 
Γυναικών, ειδήσεις για την 
τελευταία λέξη της Μόδας 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
πληροφορίες για τις τάσεις 
στο Beauty, το well being και 
welfare, τον Τουρισμό, τα 
Ταξίδια και τα gadgets. 



 Η Επένδυση 
Η στήριξη του Women In Digital έχει ένα προφανές ROI. Επιστρέφει 

αξία πολλαπλάσια από την όποια διαφημιστική επένδυση.  

Το newsletter θα αποστέλλεται σε 15.000 mails στελεχών  

επιχειρήσεων υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου  

και σημαντικής καταναλωτικής δύναμης.
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