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Διαχείριση εκδηλώσεων 

 

Η διαχείριση εκδηλώσεων είναι η διαδικασία οργάνωσης, υλοποίησης και μετά 

την εργασία εργασιών για ένα φεστιβάλ, μια τελετή, έναν διαγωνισμό, ένα 

πάρτι, ένα συνέδριο, μια επαγγελματική συνάντηση κ.λπ. Η διεξαγωγή μιας 

εκδήλωσης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, ο υψηλός φόρτος εργασίας και η έλλειψη χρόνου μπορεί συχνά να 

εμποδίσουν την επιτυχία της εκδήλωσης. Ένας VA μπορεί να βοηθήσει με τον 

κύκλο διαχείρισης των γεγονότων, τόσο φυσικών όσο και εικονικών, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι θα διεξαχθούν με επιτυχία. Οι βιομηχανίες για τον 

προγραμματισμό εκδηλώσεων περιλαμβάνουν μουσική και φεστιβάλ, 

αθλήματα, εκθέσεις και συνέδρια, εταιρικές εκδηλώσεις και σεμινάρια (Allied 

Market Research, 2022). 
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Για να ξεκινήσετε να συνεισφέρετε υπηρεσίες στη Διαχείριση Εκδηλώσεων ως 

εικονικός βοηθός, απαιτείται η ακόλουθη επένδυση: 

• Υπολογιστής και τηλέφωνο (€€€) 

• Κάντε έρευνα αγοράς χρησιμοποιώντας έρευνες, συνεντεύξεις, παρατήρηση 

και επιτραπέζια έρευνα για να προσδιορίσετε σε ποιο κλάδο υπάρχουν 

ευκαιρίες για διαχείριση εκδηλώσεων (€) 

• Δημιουργήστε ένα δίκτυο πιθανών πελατών ή/και συνεργατών (€) 

• Συγκεντρώστε ιδέες για τις δικές σας εκδηλώσεις συμμετέχοντας σε 

άλλες εκδηλώσεις (€) 

• Δημιουργήστε έναν ιστότοπο και ξεκινήστε να δημιουργείτε ένα 

χαρτοφυλάκιο για να δείξετε τη δουλειά σας (€) 

 

 

 

 

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος: 

• Οι δια ζώσης εκδηλώσεις αυξάνουν το αποτύπωμα άνθρακα που 

σχετίζεται με τη μεταφορά (🍂) 

• Οι διαδικτυακές ή/και υβριδικές εκδηλώσεις περιορίζουν τις εκπομπές 

CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές (🍂🍂🍂) 

• Οι ψηφιακές λύσεις περιορίζουν τη χρήση πλαστικών και χάρτινων 

προϊόντων, αν και πρέπει να δοθεί προσοχή στην κατανάλωση ενέργειας 

(🍂🍂)  

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 

 

Επένδυση ή κόστος εισόδου 
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Εύκολες προσαρμογές για μια πιο πράσινη εκδήλωση: 

• Κάντε κράτηση για έναν φιλικό προς το περιβάλλον χώρο, που πληροί τα 

πρότυπα βιωσιμότητας και διαθέτει σταθμούς ανακύκλωσης και 

συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας. 

• Να είστε προσεκτικοί με τα υλικά που χρησιμοποιείτε για τη διακόσμηση. 

Προσπαθήστε να επαναχρησιμοποιήσετε, να ανακυκλώσετε και να 

ανακυκλώσετε. Συντονισμός διαχείρισης απορριμμάτων. 

• Δημιουργήστε ψηφιακές ατζέντες, μενού φαγητού, προσκλήσεις κ.λπ. 

• Δημιουργήστε διατάξεις για ψηφιακές λύσεις (δηλαδή, λήψη σημειώσεων 

σε φορητούς υπολογιστές ή/και εφαρμογές λήψης σημειώσεων σε 

smartphone, περιεχόμενο προσβάσιμο ψηφιακά στο cloud) 

• Στραφείτε σε οργανικά, χορτοφαγικά ή/και vegan προγράμματα 

γευμάτων ή/και catering για να προωθήσετε την υγιεινή ζωή και να 

μειώσετε τα αποτυπώματα άνθρακα περαιτέρω στην αλυσίδα της 

διαδικασίας. 

• Επιλέξτε τοποθεσίες που είναι πιο κοντά στους συμμετέχοντες για να 

μειώσετε τις απαιτούμενες μετακινήσεις και οργανώστε ομαδικές 

μετακινήσεις όσο είναι δυνατόν. 

• Συνεργαστείτε με καταφύγια αστέγων ή τοπικές οργανώσεις που μπορούν 

να πάρουν τα υπολείμματα τροφίμων για να αποφύγετε τα περιβαλλοντικά 

απόβλητα. 

•  Παρακολουθήστε στατιστικά δεδομένα σχετικά με την εξάλειψη των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εκδήλωσής σας και μοιραστείτε ένα 

infographic για να αυξήσετε τη συνολική ευαισθητοποίηση. 
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• Να είστε προσεκτικοί με άτομα με ακουστικά προβλήματα. Προσλάβετε 

έναν διερμηνέα νοηματικής γλώσσας και συμπεριλάβετε λεζάντες σε 

οποιοδήποτε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. 

• Χρησιμοποιήστε μικρόφωνα κατά τις ομιλίες. 

• Σιγουρευτείτε με τους ομιλητές ότι έχουν διαφάνειες με οπτικό 

περιεχόμενο και απλή γλώσσα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. 

Καλές πρακτικές 

Πρακτικές για τη βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων 
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• Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα 

κινητικότητας ή/και ορατότητας. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσλάβετε έναν συντονιστή εάν μια 

εκδήλωση είναι μεγάλη από άποψη συμμετεχόντων ή εάν υπάρχουν 

διεθνείς συμμετέχοντες. 

•  

 

• Η διαχείριση εκδηλώσεων μπορεί να είναι πρόκληση, για παράδειγμα 

όπως απέδειξε η πανδημία του COVID-19, καθώς μπορεί να συμβούν 

πολλές αλλαγές της τελευταίας στιγμής. 

• Η διαχείριση εκδηλώσεων είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει 

πολλές επιμέρους εργασίες και μερικές φορές μπορεί να είναι 

συντριπτική. 

•  Η εύρεση πελατών και συνεργατών μπορεί να είναι δύσκολη για κάποιον 

που μόλις ξεκινά. 

 

 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: 

• Να είστε προετοιμασμένοι για αλλαγές της τελευταίας στιγμής και να 

έχετε πάντα ένα εναλλακτικό σχέδιο. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να οργανώσετε υβριδικές εκδηλώσεις. 

• Βεβαιωθείτε ότι είστε στην κορυφή των εργασιών. Χρησιμοποιήστε 

λίστες ελέγχου για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας. 

Προκλήσεις 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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• Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων με επαφές και ενημερώστε τη 

συνεχώς για να διασφαλίσετε ότι δημιουργείτε ένα ισχυρό δίκτυο. 

Διαφημίστε τη δουλειά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

γνωρίσουν οι άνθρωποι εσάς και τη δουλειά σας. 

• Η δωρεάν εγγραφή εγγυάται μεγαλύτερη συμμετοχή. 

• Η διαχείριση εκδηλώσεων και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται 

με αυτήν γίνεται ευκολότερη με την εμπειρία. Εξασκηθείτε και μάθετε 

από τα λάθη σας! 

 

 

 

 

• Η εργασία ως VA σε αυτή τη δραστηριότητα είναι η καλύτερη για άτομα 

που στόχος τους είναι να εμπλακούν στον τομέα της Διαχείρισης 

Εκδηλώσεων. 

• Τα άτομα που προσπαθούν να ικανοποιήσουν την εργασία τους 

δεδομένων των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 μπορούν να βρουν 

εναλλακτικές λύσεις σε αυτή τη δραστηριότητα. 

• Τα άτομα που απολαμβάνουν την επικοινωνία με άλλα άτομα και τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων μπορούν να βρουν ενδιαφέρον τον ρόλο των 

VAs for Event Management. 

 

 

 

 

 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• Η μεγαλύτερη επένδυση θα ήταν η κατοχή ενός φορητού υπολογιστή και 

ενός τηλεφώνου, διαφορετικά, τα άλλα έξοδα εισόδου δεν είναι πολύ 

υψηλά. 

• Υπάρχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ειδικά από δια ζώσης 

εκδηλώσεις, αλλά υπάρχουν πολλές λύσεις για πιο πράσινες εκδηλώσεις. 

• Να είστε προσεκτικοί με τα άτομα με αναπηρίες κάνοντας τα στοιχεία της 

εκδήλωσής σας να περιλαμβάνουν όλους. 

• Βασική πρόκληση είναι η διακοπή των γεγονότων λόγω covid-19. 

• Οι ψηφιακές λύσεις, ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών και η κατοχή 

εφεδρικών σχεδίων μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις 

προκλήσεις και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής. 

• Αυτή η δραστηριότητα είναι ιδανική για VA που είναι οργανωμένοι και 

καλοί στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών. 
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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-

000033162). Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις 

των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.  

 

Το έργο αδειοδοτείται με την άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – 

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 
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