
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:  EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNICATIONS AGENCIES (EACA)  ●  INTERNATIONAL COMMUNICATIONS CONSULTANCY ORGANISATION (ICCO) 

●  FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING (FEDMA)  ●  INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS COUNCIL EUROPE (IMCCE) 
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ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Υπερείδου 7  

105 58 Αθήνα  

Τ  210 324 6215 

F  210 324 6880 

E  edee@edee.gr 

 

www.edee.gr 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΕ 

 

Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό της Ένωσης τα μέλη της διακρίνονται σε Τακτικά, Συνεργαζόμενα, 

Επίτιμα και Συναφείς Ενώσεις, με διαφορετικά κριτήρια και προϋποθέσεις για την εισδοχή κάθε ενός 

απ’ αυτά. Προκειμένου λοιπόν να κατευθύνουμε την αίτηση εισδοχής σας αντίστοιχα, σας 

παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία θεωρούνται εμπιστευτικά. 

 

❖ Επωνυμία Εταιρίας: …………………………………………………………………………………..... 

❖ Στοιχεία Επικοινωνίας: .......................................................................................................... 

❖ Νομική Μορφή: .................................................................................................................. 

❖ Έτος Ίδρυσης: …………………………………………………………………………………..... 

❖ Αντικείμενο Εταιρίας (Συμπληρώστε μόνο ένα):  

 α.  Διαφήμιση  

     

 β. Δημόσιες Σχέσεις (Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων  

 (Public Relations), Εταιρίες Δημοσίων Υποθέσεων  

 (Public Affairs) και Εταιρίες Event Marketing)  

 

 γ.  Media Specialists (Εταιρίες προγραμματισμού  

  μέσων και αγοράς χώρου ή/και χρόνου) 

 

 δ. Integrated Marketing Communications (IMC) (Εταιρίες Ψηφιακού 

και Interactive Marketing (Relationship, Data Base, Interactive, 

Mobile Marketing), Eταιρίες σχεδιασμού και υλοποίησης 

προωθητικών ενεργειών (Promotional) και Εταιρίες Αθλητικού 

Marketing) 

 

 ε. Branding & Design 

  

στ. Άλλο (Διευκρινίστε) .............................................................................. 

............................................................................................................. 
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❖ Αριθμός Μόνιμου 

Προσωπικού: …………………………………………………………………………........ 

 

❖ Ετήσιος Κύκλος 

Εργασιών: 2017  

 

 2018  

  

 2019 

 

 

❖ Μικτά Έσοδα : 2017   

(Ετήσιος Κύκλος Εργασιών  

Μείον τιμολόγια τρίτων) 2018   

  

 

 2019 

 

     

❖ H Εταιρία τελεί σε σχέση συνδεδεμένης επιχείρησης με   

 Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης ή Διαφημιζόμενο: ΝΑΙ ΟΧΙ    

  

  

Αφού λάβουμε την απάντησή σας και γνωρίζουμε πλέον την κατηγορία Μελών στην οποία μπορείτε να 

εισαχθείτε, θα επανέλθουμε με πιο αναλυτική πληροφόρηση για το επόμενο στάδιο εξέτασης της 

αίτησής εισδοχής σας. 

 

 
Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στην παρούσα Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από την ΕΔΕΕ με αποκλειστικό σκοπό την 

κατηγοριοποίηση, εξέταση και επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια της αίτησης για την ένταξη σας στην ΕΔΕΕ.   

Αποδέκτες της επεξεργασίας είναι τα αρμόδια στελέχη της ΕΔΕΕ, τα οποία θα επεξεργασθούν τα εν λόγω στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού 

δικαίου, και, στο βαθμό που κάποια εξ αυτών ήθελε θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα (τα οποία παρέχονται με τη συγκατάθεση του αιτούντος), 

σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και την πολιτική απορρήτου της ΕΔΕΕ, που βρίσκεται 

αναρτημένη στο http://www.edee.gr/default.asp?pid=15&la=1.  

Για την άσκηση δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε είτε στο τηλ. 210-3246215 είτε μέσω e-

mail στο edee@edee.gr 
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