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KPMG: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Cyber Security και Customer 
Experience σε ένα ενιαίο τριήμερο Digital Festival 

 
Από 2 έως 4 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο Digital Festival της KPMG στην Ελλάδα, σε 
virtual περιβάλλον. Η κάθε ημέρα του festival εστιάζει στους τρεις βασικούς πυλώνες του 
επιχειρησιακού μετασχηματισμού: 
  

— Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, Customer Experience 

— Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, Cyber Security και  

— Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, Ψηφιακή Οικονομία και Μετασχηματισμός  
 
Το εντυπωσιακό «διατλαντικό» roster ομιλητών απαρτίζουν κορυφαίες προσωπικότητές όπως ο 
geotechnology director του διεθνούς οργανισμού Eurasia Kevin Alison, η καθηγήτρια του Oxford Saïd 
Business School  και πρωτοπόρος στο πεδίο του platform business Annabelle Gawer, o Προέδρος 
και CEO του International Association of Privacy Professionals (IAPP) J. Trevor Hughes και ο 
Πρόεδρος και Συνιδρυτής του Cloud Security Alliance Jim Reavis και οι διάσημοι futurists και 
innovators Nicola Millard Principal Innovator Partner, BT και John Egan, CEO του foresight οργανισμού 
L’ Atelier BNP Paribas. 
 
Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις βαθύτερες αλλαγές που συντελούνται σήμερα στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα και να προετοιμάσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων για την «επόμενη 
ημέρα». 
 
Η κάθε εγγραφή δίνει πρόσβαση και στις τρεις ημέρες περιεχομένου.Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε το www.kpmgevents.gr 
 
Φωτο.1 J. Trevor Hughes, Προέδρος και CEO του International Association of Privacy Professionals 
(IAPP) 
Φωτο 2. Nicola Millard, innovator, Principal Innovator Partner, BT. 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ KPMG  

Η KPMG στην Ελλάδα διοργανώνει συνέδρια κύρους, για περισσότερα από 23 χρόνια. Διεθνούς φήμης 
επιστήμονες, στοχαστές και επιχειρηματίες-θρύλοι έχουν συμμετάσχει ως κεντρικοί ομιλητές στα 
συνέδρια της εταιρείας. Το Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού και το Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών 
συγκαταλέγονται στις μακροβιότερες διοργανώσεις στην ελληνική αγορά, ενώ, η εταιρεία πλέον 
διοργανώνει συνέδρια και στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της διοίκησης οικογενειακών 
επιχειρήσεων και της κανονιστικής συμμόρφωσης –μεταξύ άλλων. Διαβάστε περισσότερα στο 
www.kpmgevents.gr 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG 

Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών 
και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 147 χώρες και περιοχές και απασχολούμε 
219 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και 
αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.  

Δελτίο Τύπου 
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Σημείωση για τον Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. 
Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing & Communications Manager της KPMG, τηλ. 211 60 62 857. 
asiaravas@kpmg.gr 
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