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ΣΥΝΕΔΡΙΟ Velcon 2015

14:30 - 15:30 WEB MARKETING

•

ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / CEO at velvetstudio.gr

•
•
•

Το Ηράκλειο υποδέχεται το Velcon. Το πρώτο συνέδριο πληροφορικής, επιχειρηματικότητας, ασφάλειας εταιρικών δεδομένων και Τεχνολογίας με Κρητικές ρίζες στα πλαίσια της ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών αλλά και των επαγγελματιών του τομέα πληροφορικής και τα εργαλεία διαδικτύου που μπορούν
να εκμεταλλευτούν άμεσα προς όφελος της επιχείρησης τους.
Παρουσίαση εφαρμογών διαδικτύου, Content Managment Systems, Web Services, δυνατότητες κατασκευής
και εκμετάλλευσης εφαρμογών στο Facebook, χρήση mobile εφαρμογών και ανάλυση της επίδρασης στο σύνολο των καταναλωτών.
Ανάλυση διαδικτυακού Marketing με τα δυνατότερα εργαλεία της αγοράς. Προβολή της επιχείρησης σας στο
σπίτι κάθε υποψήφιου πελάτη με μοναδικά αποτελέσματα.
Ασφάλεια ιστοσελίδων και υπολογιστών. Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού στην αποτελεσματική διαχείριση επιθέσεων από κακόβουλους χρήστες στα εταιρικά δεδομένα και τους υπολογιστές της εταιρείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
09:00 - 10:00 HACKERS,ΑΠΕΙΛΕΣ & MΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / CEO at velvetstudio.gr

Οι κυβερνοεγκληματίες σήμερα έχουν στη διάθεση τους τα κατάλληλα εργαλεία για να πραγματοποιήσουν
επιθέσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας. Είναι άρτια οργανωμένοι και στοχεύουν σε οργανισμούς, μικρές & μεγάλες
επιχειρήσεις, είτε για οικονομικό όφελος είτε για ιδεολογικούς λόγους. Λειτουργούν μεθοδικά και επιμένουν στον
εκάστοτε στόχο έως ότου πραγματοποιήσουν το σκοπό τους.
Οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν σε μεθόδους καταπολέμησης κυβερνοεπιθέσεων αλλά και οι μικρές
εταιρείες χωρίς οικονομική δυνατότητα να γνωρίζουν απλές αλλά αποτελεσματικές τεχνικές που θα προστατέψουν
τα δεδομένα τους.

10:00 - 11:00 WEB SECURITY & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ / CEO at audax.gr
Ανίχνευση ευπαθειών.
Έλεγχος ασφάλειας Εφαρμογών.
Τεχνικές διείσδυσης.
Έλεγχος ασφάλειας ασύρματων δικτύων.
Ενημέρωση και μέθοδοι λειτουργίας.
Πλήρης ενημέρωση προσωπικού εταιριών.
Μέθοδοι προστασίας λογαριασμών & δεδομένων.
Ανάλυση Phising E-mails

11:00 - 11:30 Coffee Break
11:30 - 12:00 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / CEO at velvetstudio.gr

Τι είναι τα ψηφιακά νομίσματα. Τρόποι απόκτησης και συναλλαγών. Ανάλυση Bitcoin.
Επενδύσεις σε Κρυπτονομίσματα. Η αγορά σήμερα και στο μέλλον.

12:00 - 13:00 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (AUGMENTED REALITY)

Σωστή και αποτελεσματική διαφήμιση εταιρειών στα Social Media αλλά και στη Google.
Ανακαλύψτε νέους πελάτες και προσελκύσετε το πελατολόγιο που εσείς επιθυμείτε.
Εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία από όλες τις πλευρές τις για μια αποδοτική διαφήμιση.
Αναλυτικά θα γίνει αναφορά στις υπηρεσίες Google Adsense, Social Media Marketing, Google Adwords, Google
Remarketing.

15:30 - 16:00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTPHONE
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΚΑΡΑΣ / Penetration tester

Δείγματα μολυσμένων εφαρμογών. Αναγνώριση μιας μολυσμένης εφαρμογής. 10 συμβουλές προστασίας κατά
την εγκατάσταση εφαρμογών. Οι καταστροφικές συνέπειες έπειτα από τη μόλυνση του smartphone.

16:00 - 17:00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ / CEO at Audax Cybersecurity

Ανάλυση μεθόδων επιθέσεων. Αναγνώριση του επιτειθέμενου. Προστασία από άγνωστες έως σήμερα επιθέσεις.
Τεχνικές αυξημένης ασφάλειας.

17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 18:00 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ / Δημοσιογράφος

Σημαντικότητα και αποτελεσματικότητα του Γραφείου Τύπου και του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων
σε μια επιχείρηση.

18:00-18:30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ / Σύμβουλος Αγορών
Τρόποι αναζήτησης νέων πελατών και διατήρησης
υπάρχοντος πελατολογίου μέσω προγραμμάτων αφοσίωσης.

18:00 -19:00 EΠΙΘΕΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ &
SMARTPHONE
ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / CEO at velvetstudio.gr

Με την εξάπλωση των φορητών συσκευών οι επιθέσεις σε αυτές έγιναν εντατικότερες και απασχολούσαν όλο ένα
και περισσότερο τους κακόβουλους χρήστες.
Σήμερα ένας Hacker μπορεί να σας αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες
παραβιάζοντας απλά το smartphone η το tablet σας.
Θα πραγματοποιηθεί τεχνική αναφορά σε Android, ιός & Windows Phone.
Τα smartphone χρησιμοποιούνται από άτομα μη εξειδικευμένα με τη τεχνολογία, ως αποτέλεσμα αυτού αλλά και
τις συνεχόμενης χρήσης στο διαδίκτυο αποτελούν μέγιστη απειλή για τα προσωπικά δεδομένα σας.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / CEO at velvetstudio.gr

Μέθοδοι λειτουργίας & ανάλυση πλεονεκτημάτων. Ενσωμάτωση σε επαγγελματικές κάρτες και σε είδη ρουχισμού.
Διαφήμιση σε μεγάλα αστικά κέντρα.

13:00-14:00 Lunch Break
14:00 - 14:30 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CLOUD COMPUTING, ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΑΣ / Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης και
ΣΕΠ στην Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Τι είναι το cloud computing, πώς υλοποιείται, τι αλλάζει στην πληροφορική και τι επιπτώσεις έχει στην σύγχρονη επιχείρηση.
Πώς μειώνεται το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών, εκπαίδευση προσωπικού,
διαθεσιμότητα συστήματος. Οικονομία κλίμακας σε πόρους του πληροφοριακού συστήματος. Ασφάλεια συστήματος, και
προσβασιμότητα. Εφαρμογές στην Υγεία, στην κυβερνητική και σε εμπορικές επιχειρήσεις.
Παραδείγματα από μέχρι σήμερα εφαρμογές.

VELCON

Ο ΣΚΟΠΟΣ
Το Velcon ξεκινάει τη λειτουργία του στο Ηράκλειο Κρήτης με σκοπό να ενημερώσει τους επιχειρηματίες για
την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους μέσω του διαδικτύου.
Παράλληλα ενημερώνουμε τους επιχειρηματίες αλλά και τους επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής για
όλες της σύγχρονες επιλογές που μπορούν να ακολουθήσουν από την κατασκευή ιστοσελίδων έως την επαυξημένη πραγματικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων τους.
Πιστεύουμε πως η γνώση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες αλλά και μεθόδους διαφήμισης είναι απαραίτητη
στους επαγγελματίες που επιθυμούν να ανταπεξέλθουν στο ρεύμα της εποχής.

VELCON

Συνέδριο Πληροφορικής, Επιχειρηματικότητας & Τεχνολογίας

Ηράκλειο Κρήτης

VELVET STUDIO

AUDAX CYBERSECURITY

http://velvetstudio.gr

http://audax.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Velvet Studio
Καλοκαιρινού 120
Ηράκλειο, Κρήτης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Audax Cybersecurity
Ελευθερίου Βενιζέλου 235
Νέα Σμύρνη, Αθήνα

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2810 285450
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 22:00

WEBSITE - SOCIAL
http://velcon.info
https://goo.gl/TCrPkx
info@velcon.info

