
Εισαγωγική Ημερίδα  στο WordPress  02/04/2016  στο Innovathens

Η  ομάδα  εργασίας  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  (eellak.gr)  για  το  Ανοικτό  Λογισμικό

(opensource.ellak.gr)   και  η  ελληνική  κοινότητα  του  WordPress (WordPress  Greek

Community,  wpgreece.org)  σε  συνεργασία  με  τον  Κόμβο  Καινοτομίας  και

Επιχειρηματικότητας Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS  (χάρτης) σας

καλούν το Σάββατο 02 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00  σε μια εισαγωγική ημερίδα για το

Wordpress.

Η  ημερίδα  έχει  σαν στόχο  την  παρουσίαση  των  πλεονεκτημάτων  της  χρήσης  του

Wordpress από τις επιχειρήσεις και  η διεξαγωγή ενός εισαγωγικού σεμιναρίου για τους

τρόπους χρήσης του. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, εργαζομένους, bloggers,

content editors που επιθυμούν να μάθουν την χρήση του WordPress για να προβάλλουν ή

να βελτιώσουν την διαδικτυακή τους παρουσία.

Το WordPress ξεκίνησε ως μια πλατφόρμα για blogs, αλλά από τότε έχει εξελιχθεί σε μια

ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου. Το WordPress είναι ένα σύγχρονο

σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου που διανέμεται με

την άδεια GPL,  το οποίο εμπιστεύονται  ολοένα και  περισσότερες επιχειρήσεις για να

δημιουργήσουν τον ιστότοπο, το ηλεκτρονικό κατάστημα ή το ιστολόγιο τους.

Η συμμετοχή στην ημερίδα για το WordPress είναι  ελεύθερη σε όλους, για καλύτερη

οργάνωση του χώρου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

https://eellak.ellak.gr/
https://ellak.gr/simmetochi-stin-imerida-wordpress-1103-innovathens/
http://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress/all/all
https://el.wordpress.org/
https://www.openstreetmap.org/search?query=%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF%202%20-%20INNOVATHENS#map=19/37.97809/23.71478
http://wpgreece.org/
https://wordpress.org/
http://opensource.ellak.gr/
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Πρόσβαση:

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»

Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H μη-κερδοσκοπική  Εταιρεία  ΕΛ/ΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  29

Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα και  κοινωφελείς  φορείς.  Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει  ως κύριο

στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των

Ανοιχτών  Προτύπων,  του  Ελεύθερου  Λογισμικού,  του  Ανοιχτού  Περιεχομένου,  των

Ανοιχτών  Δεδομένων  και  των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής  στο  χώρο  της

εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα

φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τιςανοιχτές

τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά

ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της

η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της

ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου  Λογισμικού,  Ανοιχτού

Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα

Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece)  και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του

COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute  (opendatainstitute.org),  είναι  μέλος  του  Open  Budget  Initiative

(internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).


