
Παπαδάκη Μαρία, του Σταύρου 

Διευθύνουσα Σύμβουλος της «EVENT MAKERS 
DMC» ΕΠΕ 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 22 
Σεπτεμβρίου 1968. Διαζευγμένη απέκτησε στο 
γάμο της ένα παιδί την Ευτυχία . Σπουδές: 
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηρακλείου 
με τομέα Τουριστικών Επιχειρήσεων  – 
Μεταπτυχιακό Techische Universitaet Berlin 

(TEU). Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Επαγγελματική 
Σταδιοδρομία: Ξεκίνησε να εργάζεται στον Τουρισμό από μαθήτρια & 
φοιτήτρια στην Κρήτη,  αργότερα  στο Βερολίνο μέχρι το 1997 όπου 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα και ανέλαβε την Διεύθυνση Πωλήσεων 
στην εταιρεία «Triaena Tours & Congress AE».  Το 2004 δημιούργησε την 
εταιρεία EVENT MAKERS DMC την οποία διευθύνει μέχρι σήμερα. Η εταιρεία 
σήμερα αντιπροσωπεύεται με στρατηγικούς συνεργάτες σε 10 χώρες της 
Ευρώπης,  Ασίας και Αφρικής. 

Διεύθυνση Επαγγελματική:  Λεωφόρος Συγγρού 130 – 11745 Αθήνα – 
Τηλ.: 210-9357170 – E-mail: info@eventmakers-dmc.gr – URL: 
www.eventmakers-dmc.gr  
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9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Επαγγελματικό & Συνεδριακό Τουρισμό  

Συμμαχία PCO-DMC – Προκλήσεις & Τάσεις  

 

Για να υπάρξει συμμαχία μεταξύ PCO-DMC θα πρέπει σε πρώτο επίπεδο 
να διαχωριστεί σε θεσμικό αλλά και πρακτικό επίπεδο τι κάνει ο καθένας 
και σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται.  

Προς το παρόν μόνο ελάχιστοι  επαγγελματίες ξεχωρίζουν το ρόλο των 
PCO – DMC και οι γενικότερη άποψη είναι ότι «όλοι κάνουν τα πάντα».  
 

Η αντίληψη αυτή του όλοι κάνουμε όλα που ακόμα δυστυχώς επικρατεί 
στον πιο νευραλγικό,  αναπτυσσόμενο και κερδοφόρο τομέα,  αυτόν του 
τουρισμού,  μας κρατάει πίσω στις νέες προκλήσεις και τάσεις του 
Επαγγελματικού και Συνεδριακού τουρισμού.   Θα πρέπει να 
αντιληφθούμε και να αποδεχτούμε τις ιδιαιτερότητες και την 
διαφορετικότητα των  δύο ειδικοτήτων για να μπορέσουμε να 
συνεργαστούμε  PCO με DMC και να προχωρήσουμε σε διεκδικήσεις 
μεγάλων διοργανώσεων  για την Ελλάδα στο βαθμό που μας επιτρέπει η 
υποδομή που διαθέτουμε.  
 

Ο DMC δεν διαθέτει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που απαιτείται 
για ένα Διεθνές συνέδριο  από την άλλη ο DMC είναι εξειδικευμένος στο 
να δημιουργήσει το leisure πρόγραμμα του συνεδρίου,  και να δώσει 
adding value και incentive χαρακτήρα στην διαμονή των συνέδρων και 
των συνοδών  μελών μέσα από ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων,  πάρτυ και 
δραστηριοτήτων που ένας τεχνοκράτης PCO δεν διαθέτει ούτε την 
φαντασία ούτε το χρόνο να δημιουργήσει.  

Η συνεργασία των 2 θα μπορούσε να απογειώσει την χώρα μας ως 
προορισμό Επαγγελματικού & Συνεδριακού τουρισμού και εμάς τους 
ίδιους ως επαγγελματίες.  Οι DMC δεν είναι ανταγωνιστές με τους PCO 
είναι διαφορετικά επαγγέλματα που μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια 
διοργάνωση με κοινό στόχο και όραμα την επιτυχία της διοργάνωσης.   


