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Καςάλξγξπ εμιμαοίχμ
ΣΙΣΛΟ

Οικξμξμικά

Budgeting - ϋμςανη
Ποξωπξλξγιρμξϋ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Ρςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ ξι ρσμμεςέυξμςεπ - ξικξμξμικά αλλά και μη ξικξμξμικά
ρςελέυη - νεκιμόμςαπ με ςα δεδξμέμα μιαπ επιυείοηρηπ, με υοήρη ειδικξϋ
ξλξκληοχμέμξσ ποξγοάμμαςξπ πξσ ςξσπ παοέυεςαι δχοεάμ, θα Γεμική Διεϋθσμρη, Διεϋθσμρη Οοξρχπικξϋ,
ποαγμαςξπξιήρξσμ ξι ίδιξι ςα βήμαςα σλξπξίηρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ Ξικξμξμική Διεϋθσμρη, Ξικξμξμικά και μη
και ςξσ ςαμειακξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ και θα ποξςείμξσμ δοάρειπ βελςίχρηπ Ξικξμξμικά ρςελέυη
ςχμ απξςελερμάςχμ. Οαςήρςε εδώ για μα δείςε λεπςξμέοειεπ για ςα λξγιρμικά
πξσ ποξρτέοξμςαι. Οεοιρρϊςεοα >>

Αμάλσρη Ιρξλξγιρμόμ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζει μια ποακςική ποξρέγγιρη ρςημ Αμάλσρη
ςχμ Θρξλξγιρμόμ. Ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα ενξικειχθξϋμ με δείκςεπ και
έμμξιεπ ϊπχπ: Βιχριμϊςηςα Δπιυείοηρηπ, Πεσρςϊςηςα, Άμξιγμα ρςημ
Αγξοά, Ιαθαοή Ηέρη Δπιυείοηρηπ, Ιετάλαιξ Ιίμηρηπ, Δείκςεπ
Απξδξςικϊςηςαπ κλπ. Δπιπλέξμ, μέρχ ςηπ αμάλσρηπ και εομημείαπ ςχμ
αοιθμξδεικςόμ χπ ποξπ ςημ ποακςική ςξσπ ρημαρία, θα είμαι ρε θέρη μα Γεμική Διεϋθσμρη, Ξικξμξμική Διεϋθσμρη.
εμςξπίζξσμ ρημεία πξσ εγκσμξμξϋμ κιμδϋμξσπ για ςξ μέλλξμ, όρςε μα
λαμβάμξμςαι έγκαιοα ςα απαιςξϋμεμα μέςοα ποιμ εκδηλχθεί η κοίρη,
εμό θα μπξοξϋμ μα κάμξσμ ρσρυέςιρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ
επιυείοηρήπ ςξσπ με ςα απξςελέρμαςα ςξσ κλάδξσ και ςχμ κσοιξςέοχμ
αμςαγχμιρςόμ ςξσπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Management Reporting ϋρςημα Ανιξλϊγηρηπ και
Δλέγυξσ ςηπ Δπιυείοηρηπ

Οαοξσριάζει ςξμ ςοϊπξ ξογάμχρηπ μίαπ ρϋγυοξμηπ επιυείοηρηπ.
Νεκιμόμςαπ απϊ ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ακξλξσθεί η παοξσρίαρη ςηπ
καςάοςιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ MANAGEMENT REPORTING, παοξσριάζξμςαπ και
αμαλϋξμςαπ, μία ποξπ μία ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ ξικξμξμικέπ αματξοέπ. Δίμεςαι
ςσπικϊ Ξλξκληοχμέμξ Ρϋρςημα Αματξοόμ Διξίκηρηπ ρε ηλεκςοξμική μξοτή
για άμερη εταομξγή, μεςά απϊ ποξραομξγή. Οεοιρρϊςεοα >>

Δπιυειοημαςίεπ, Διεσθϋμξμςεπ Ρσμβξϋλξσπ,
Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ, Αμόςεοα Ρςελέυη
Δπιυειοήρεχμ, Ξικξμξμικξϋπ Διεσθσμςέπ,
Διεσθσμςέπ, Οοξψρςαμέμξσπ και Ρςελέυη
Κξγιρςηοίχμ,
Σπεϋθσμξσπ
Κξγιρςικόμ
Γοατείχμ.
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Cost Cutting

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Ρςϊυξπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι μα δόρει ςημ απαοαίςηςη θεχοηςική και
ποακςική καςάοςιρη ρε ρςελέυη επιυειοήρεχμ και ξογαμιρμόμ πξσ
επιθσμξϋμ ατεμϊπ μα ποξρδιξοίρξσμ ςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ μπξοεί και
Γεμική διεϋθσμρη, Διεϋθσμρη Οαοαγχγήπ,
απαιςείςαι μα ποαγμαςξπξιηθεί δοαρςική μείχρη ςξσ κϊρςξσπ
Οοξμηθειόμ,
Marketing,
Ξικξμξμικόμ
λειςξσογίαπ ςηπ Δπιυείοηρηπ/Ξογαμιρμξϋ και μα επιλένξσμ ςα καςάλληλα
Σπ/ριχμ, Αμθο. Δσμαμικξϋ.
εογαλεία και ατεςέοξσ μα ξογαμόρξσμ και μα σλξπξιήρξσμ ςη μείχρη
ασςή ραμ έμα Ξογαμχςικϊ Έογξ με μεςοήριμα απξςελέρμαςα. Οεοιρρϊςεοα

Οικξμξμικά

>>

Διαυείοιρη Σαμειακόμ
Ρξόμ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ δίμει ςημ ποακςική μεθξδξλξγία και ςα εογαλεία για
ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ςχμ ςαμειακόμ οξόμ, αλλά και ςξσπ ςοϊπξσπ
ενσγίαμρηπ βαριρμέμξσπ ρςημ ανιξπξίηρη ςχμ ςοαπεζικόμ ποξψϊμςχμ και
ςχμ ρϋγυοξμχμ μεθϊδχμ εκςίμηρηπ πιρςχςικξϋ κιμδϋμξσ.
Tξ θέμα ποξρεγγίζεςαι απϊ δϋξ πλεσοέπ: α. Απϊ ςημ πλεσοά ςξσ
ςαμειακξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ, πξσ ρςηοίζει ςξμ σγιή ξικξμξμικϊ ρυεδιαρμϊ
ςηπ επιυείοηρηπ, β. Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ καςάρςαρηπ ςαμειακόμ οξόμ, πξσ
απξρκξπεί ρςξ μα εμημεοόρει ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ για ςημ ικαμϊςηςα
ςηπ επιυείοηρηπ μα μεςαςοέπει ςα κέοδη ςηπ ρε μεςοηςά, καθόπ και ςημ
ικαμϊςηςά ςηπ μα υοημαςξδξςεί επεμδσςικά ρυέδια. Οεοιρρϊςεοα >>

Οαοξσριάζξμςαι διαδικαρίεπ και ςευμικέπ πξσ βελςιόμξσμ ςη οεσρςϊςηςα
και πεοιξοίζξσμ ςξμ κίμδσμξ απϊ ςη μη απξςελερμαςική διαυείοιρη ςηπ. Ξ
Βελςίχρη ςηπ Ρεσρςϊςηςαπ έλεγυξπ ςξσ κϊρςξσπ, ξ ςαμειακϊπ ποξγοαμμαςιρμϊπ, ξ έλεγυξπ ςχμ
ςχμ Δπιυειοήρεχμ
απξθεμάςχμ, η μεοιρμαςική πξλιςική, η πιρςχςική πξλιςική και η
διαδικαρία διαυείοιρηπ ςχμ ειρποάνεχμ είμαι μεοικέπ απϊ ςιπ διαδικαρίεπ
και ςευμικέπ πξσ θα αμαπςσυςξϋμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Σευμικέπ Απξδξςικήπ
Διαυείοιρηπ Διρποάνεχμ

Οαοξσριάζεςαι η Ξλξκληοχμέμη Διαδικαρία Διαυείοιρηπ Διρποάνεχμ,
καθόπ και ξι ςευμικέπ επιςσυημέμηπ επικξιμχμίαπ με ςξσπ πελάςεπ.
Δπίρηπ, θα παοξσριαρςεί ξ ςοϊπξπ επικξιμχμίαπ ςχμ ςμημάςχμ
Δνσπηοέςηρηπ Οελαςόμ, Οχλήρεχμ και Κξγιρςηοίξσ ρε ϊλεπ ςιπ τάρειπ
ςηπ Διαδικαρίαπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Ρςελέυη ςηπ ξικξμξμικήπ διεϋθσμρηπ,
ποξψρςάμεμξσπ λξγιρςηοίξσ, ξικξμξμικξϋπ
αμαλσςέπ, Διεσθσμςέπ και Διεσθϋμξμςεπ
Ρσμβξϋλξσπ ςχμ επιυειοήρεχμ.

Ρςελέυη ςηπ Δμπξοικήπ και ςηπ Ξικξμξμικήπ
Διεϋθσμρηπ, Αμόςεοα και Αμόςαςα ρςελέυη
ςηπ επιυείοηρηπ καθόπ επίρηπ και ρε ϊρξσπ
εμπλέκξμςαι άμερα ρςημ διαδικαρία
πχλήρεχμ/ειρποάνεχμ,
δηλαδή
ςα
ςμήμαςα
πχλήρεχμ
και
διαυείοιρηπ
πιρςόρεχμ
Ρςελέυη ςηπ Δμπξοικήπ και ςηπ Ξικξμξμικήπ
Διεϋθσμρηπ, καθόπ επίρηπ και ρε ϊρξσπ
εμπλέκξμςαι άμερα ρςημ διαδικαρία
πχλήρεχμ/ειρποάνεχμ,
δηλαδή
ςα
ςμήμαςα
πχλήρεχμ
και
διαυείοιρηπ
πιρςόρεχμ.
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Οικξμξμικά

Βαρικά Οικξμξμικά –
Οικξμξμικά για μη
Οικξμξμικξϋπ

Δρχςεοικϊπ Έλεγυξπ

Αμάλσρη Οικξμξμικόμ
Καςαρςάρεχμ με ςημ
υοήρη Αοιθμξδεικςόμ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ
Γεμική Διεϋθσμρη, Διεϋθσμρη Οοξρχπικξϋ,
Ληυαμικξϋπ, Ρςελέυη μη Ξικξμξμικά,
Ρςελέυη ϊλχμ ςχμ ςμημάςχμ για μα
απξκςήρξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ γμόρειπ
όρςε μα
μπξοξϋμ
μα
επικξιμχμξϋμ
απξςελερμαςικά ςημ Ξικξμξμική Δ/μρη και
ςιπ ςοάπεζεπ.

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ απξςελεί μία ρημαμςική εσκαιοία επιμϊοτχρηπ ςχμ μη
ξικξμξμικόμ ρςελευόμ καθόπ καλϋπςει ςημ αμάγκη μα ενξικειχθξϋμ με
βαρικέπ διεογαρίεπ και έμμξιεπ ςηπ Ξικξμξμικήπ Κειςξσογίαπ, ϊπχπ Υ/κή
Διξίκηρη, Αμάλσρη Θρξλξγιρμόμ, ςα Ρςξιυειόδη ςηπ Κειςξσογίαπ ςξσ
Κξγιρςηοίξσ. Οεοιρρϊςεοα >>
Δπίρηπ και ρε ϊπξιξμ θα ήθελε μα γμχοίρει
ςιπ βαρικέπ ξικξμξμικέπ έμμξιεπ και
επίκαιοα
ξικξμξμικά
θέμαςα
ςηπ
καθημεοιμϊςηςαπ.
Ρςϊυξπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι η καςάοςιρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςη
μεθξδξλξγία ανιξλϊγηρηπ ςχμ λειςξσογιόμ μίαπ επιυείοηρηπ, ϊπχπ
Ξικξμξμική Κειςξσογία, Αγξοέπ, Οοξγοαμμαςιρμϊ, Marketing, Οχλήρειπ,
Logistics, Αμθοόπιμξ Δσμαμικϊ, Αρτάλεια Δγκαςαρςάρεχμ. Οαοέυξμςαι
εογαλεία ρε μξοτή check list για ςημ σπξβξήθηρη ςξσ ερχςεοικξϋ
ελεγκςή και ςημ σπξβξήθηρη έμςανηπ ϊλχμ ςχμ λειςξσογιόμ ρςξ
ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ. Οεοιρρϊςεοα >>
Ρςξ ρεμιμάοιξ παοξσριάζξμςαι και αμαλϋξμςαι ξι ιρξλξγιρμξί και ξι
σπϊλξιπεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Υοηριμξπξιόμςαπ έμαμ Θρξλξγιρμϊ με
ςημ μξοτή case study, γίμεςαι η βήμα ποξπ βήμα παοξσρίαρη, αμάλσρη
και επενήγηρη ςχμ βαρικϊςεοχμ αοιθμξδεικςόμ απϊδξρηπ και εμβάθσμρη
ρςημ εομημεία ςξσπ. Δπιπλέξμ, μέρχ ςηπ αμάλσρηπ και εομημείαπ ςχμ
αοιθμξδεικςόμ χπ ποξπ ςημ ποακςική ςξσπ ρημαρία, θα είμαι ρε θέρη μα
εμςξπίζξσμ ρημεία πξσ εγκσμξμξϋμ κιμδϋμξσπ για ςξ μέλλξμ, όρςε μα
λαμβάμξμςαι έγκαιοα ςα απαιςξϋμεμα μέςοα ποιμ εκδηλχθεί η κοίρη.
Δίμεςαι Δογαλείξ, ρςξ ξπξίξ μεςατέοεςαι ασςξϋριξπ ξ Θρξλξγιρμϊπ και
παοάγξμςαι ασςϊμαςα ξι ςιμέπ ςχμ αοιθμξδεικςόμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Οοξψρςαμέμξσπ και βξηθξϋπ Δρχςεοικξϋ
Δλέγυξσ, Διεσθσμςέπ Δλέγυξσ, καθόπ
επίρηπ ρε ρςελέυη Διεσθϋμρεχμ και
Γεμικξϋπ
Διεσθσμςέπ
μικοξμεραίχμ
Δςαιοειόμ.

Διεσθϋμξμςεπ
Ρσμβξϋλξσπ,
Γεμικξϋπ
Διεσθσμςέπ, λξιπά ρςελέυη επιυειοήρεχμ και
αμαλσςέπ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, ξι
ξπξίξι υοειάζεςαι μα αμαλϋρξσμ και μα
καςαμξήρξσμ ρε βάθξπ ςιπ ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ, μα εμςξπίρξσμ κοίριμα ρημεία
και μα πάοξσμ ςιπ ρχρςέπ απξτάρειπ.
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Πιρςχςικϊπ Έλεγυξπ και
Διαυείοιρη Διρποάνεχμ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα βξηθηθξϋμ ρςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ δσρκξλιόμ ςϊρξ
καςά ςημ διαδικαρία ςηπ πόληρηπ ϊρξ και καςά ςημ διαδικαρία ςηπ
είρποανηπ και θα ενξικειχθξϋμ με Δογαλεία Ξλξκληοχμέμηπ Διαυείοιρηπ
ςηπ Διαδικαρίαπ Διρποάνεχμ, πξσ νεκιμά απϊ ςη διαμϊοτχρη ςηπ
πιρςχςικήπ πξλιςικήπ και τθάμει μέυοι ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ είρποανηπ.

Ρςελέυη ςηπ Δμπξοικήπ και ςηπ Ξικξμξμικήπ
Διεϋθσμρηπ καθόπ επίρηπ και ρε ϊρξσπ
εμπλέκξμςαι άμερα ρςημ διαδικαρία
πχλήρεχμ/ειρποάνεχμ,
δηλαδή
ςα
ςμήμαςα
πχλήρεχμ
και
διαυείοιρηπ
πιρςόρεχμ.

Οεοιρρϊςεοα >>

Οικξμξμικά

Activity Based Costing

Cost Cutting με υοήρη
Activity Based Costing

Τπξλξγιρμϊπ Ανίαπ
Δπιυείοηρηπ

Ρκξπϊπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι μα δόρει ποακςικά εογαλεία με ςα ξπξία θα
μπξοξϋμ ξι ρσμμεςέυξμςεπ μα μεςοήρξσμ ρχρςά ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ κάθε
δοαρςηοιϊςηςαπ και κάθε αμςικειμέμξσ κϊρςξσπ ποξψϊμςξπ, πελάςη,
ρσμβάρειπ, μα αμαπςϋνξσμ διαδικαρίεπ και ςευμικέπ όρςε μα μπξοέρξσμ
μα ςξ μειόρξσμ και μα εταομϊρξσμ ςημ ςιμξλξγιακή πξλιςική πξσ θα
ςξσπ ξδηγήρει ρε κεοδξτξοία και ρε αμάπςσνη. Οεοιρρϊςεοα >>
ξ ρεμιμάοιϊ μαπ “Cost Cutting” ρσμπληοόμεςαι με ςημ παοξσρίαρη εμϊπ
εναιοεςικξϋ «εογαλείξσ» ςξσ Activity Based Costing, πξσ δίμει δίμει ςημ
απάμςηρη ρςξ εοόςημα απϊ πξιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ κεοδίζξμςαι και απϊ
πξιεπ υάμξμςαι ςα υοήμαςα και επιπλέξμ ποξρδιξοίζξσμ ςξ ακοιβέπ
κϊρςξπ ςχμ κξρςξλξγικόμ αμςικειμέμχμ (Ρσμβάρειπ, ποξψϊμςα, Business
Unit, Οελάςη, μήμαςα κ.λπ). Οεοιρρϊςεοα >>
ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ είμαι έμα ενειδικεσμέμξ ρεμιμάοιξ – Workshop, ρςξ
ξπξίξ παοξσριάζεςαι με ποακςικά παοαδείγμαςα η απξςίμηρη ςηπ ανίαπ
μιαπ επιυείοηρηπ. Οεοιλαμβάμει ξλξκληοχμέμη δξμή παοξσρίαρηπ ποξπ
πιθαμξϋπ εμδιατεοϊμεμξσπ για ςημ αγξοά μιαπ επιυείοηρηπ και
αμαλσςικϊ ςοϊπξ σπξλξγιρμξϋ ςηπ ανίαπ ςηπ. Οαοέυεςαι και έμα έςξιμξ
μξμςέλξ ρςξ ξπξίξ ειράγξμςαπ διάτξοεπ παοαμέςοξσπ, παοάγξμςαι
διάτξοα ρεμάοια πξσ δίμξσμ για ςημ κάθε πεοίπςχρη ςημ «Δίκαιη» ςιμή
ςηπ ανίαπ ςηπ επιυείοηρηπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Κξγιρςέπ – κξρςξλϊγξσπ, ξικξμξμικξϋπ
διεσθσμςέπ,
διεσθσμςέπ
πχλήρεχμ,
ποξψρςαμέμξσπ business units και ςμημάςχμ
ρςελέυη και ρσμβξϋλξσπ επιυειοήρεχμ,
ελεϋθεοξσπ
επαγγελμαςίεπ
πξσ
αρυξλξϋμςαι με ςημ κξρςξλϊγηρη, ςημ
λήφη απξτάρεχμ και ςημ ςιμξλξγιακή
πξλιςική.
Γεμική διεϋθσμρη, διεϋθσμρη παοαγχγήπ,
ποξμηθειόμ,
marketing,
ξικξμξμικόμ
σπ/ριχμ, αμθο. Δσμαμικξϋ.

Γεμική Διεϋθσμρη, Ξικξμξμική Διεϋθσμρη.
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ΣΙΣΛΟ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Budgeting & Reporting

Ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα παοακξλξσθήρξσμ ϊλα ςα
ρςάδια ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ νεκιμόμςαπ απϊ ςα δεδξμέμα μιαπ
επιυείοηρηπ, υοηριμξπξιόμςαπ ρϋγυοξμξ λξγιρμικϊ, πξσ παοέυεςαι
δχοεάμ ρςξ ρεμιμάοιξ. Οαοξσριάζεςαι επίρηπ ςξ Ρϋρςημα Αματξοόμ
Διξίκηρηπ (Management Reporting) έςρι όρςε η Διξίκηρη ςηπ Δπιυείοηρηπ
μα γμχοίζει πχπ ενελίρρξμςαι ςα ξικξμξμικά ςηπ μεγέθη, μα έυει
ξλξκληοχμέμη και ρχρςή πληοξτϊοηρη πξσ ξδηγεί ρε ςιπ ρχρςέπ
επιυειοημαςικέπ απξτάρειπ διαςηοόμςαπ έςρι ςξμ πλήοη έλεγυξ ςηπ
καςάρςαρηπ. Δμδεικςικϊ set ϊλχμ ςχμ Αματξοόμ ρε Excel δίμεςαι ρςξσπ
ρσμμεςέυξμςεπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμική Διεϋθσμρη, Ξικξμξμική Διεϋθσμρη,
Οοξέδοξσπ και Διεσθϋμξμςεπ Ρσμβξϋλξσπ,
Οοξψρςαμέμξσπ Κξγιρςηοίξσ, Ιξρςξλϊγξσπ,
Σπεϋθσμξσπ
Ξογάμχρηπ
Διαδικαριόμ,
Διεσθσμςέπ Business Unitsκαι Διεσθσμςέπ
μημάςχμ.

Δπιυειοηριακέπ
Ποξβλέφειπ

Ξι Δπιυειοηριακέπ Οοξβλέφειπ ρημαμςικϊ εογαλείξ για ςημ απξςοξπή
μελλξμςικόμ κιμδϋμχμ είμαι ξι ευμικέπ ςχμ Δπιυειοηριακόμ Οοξβλέφεχμ.
Λαπ παοέυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα εμςξπίζξσμε έγκαιοα ςξσπ κιμδϋμξσπ και
μα λαμβάμξσμε ςιπ απαοαίςηςεπ απξτάρειπ ποξκειμέμξσ μα διαρταλιρςεί η
Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ , Ξικξμξμικξϋπ
ρσμέυεια ςηπ επιυείοηρηπ.
Διεσθσμςέπ
,
Αμόςεοα
Ρςελέυη
Ρςϊυξπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι η ενξικείχρη ςχμ ρςελευόμ με ςα εογαλεία
Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ
και ςιπ μεθξδξλξγίεπ ποξβλέφεχμ πξσ ατξοξϋμ ςϊρξ ςα έρξδα και ςιπ
πχλήρειπ ϊρξ και ςα ένξδα και ςα κϊρςη μιαπ επιυείοηρηπ αλλά και ςιπ
αμειακέπ Διροξέπ - Δκοξέπ. Ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ παοέυξμςαι δχοεάμ ςα
εογαλεία για ςημ ποϊβλεφη ςχμ πχλήρεχμ, ςξσ κϊρςξσπ, ςηπ ςαμειακήπ
οξήπ και ςηπ αμάλσρηπ ςχμ κοιρίμχμ δεικςόμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Βιξμηυαμική Κξρςξλϊγηρη

Λε ςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ ξι ρσμμεςέυξμςεπ μπξοξϋμ μα καςαμξήρξσμ πλήοχπ
ςα επιμέοξσπ κϊρςη πξσ απαοςίζξσμ ςξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςξσ
βιξμηυαμικξϋ ποξψϊμςξπ και μα ενξικειχθξϋμ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ςα μη
άμερα κϊρςη (ΓΒΔ, Διξικηςικά, Οχλήρεχμ, Marketing, R&D,
Υοημαςξξικξμξμικά) επιμεοίζξμςαι «δίκαια» ρε κάθε ποξψϊμ. Οαοάλληλα,
ενεςάζξμςαι ςα κοιςήοια ρυεδιαρμξϋ ςχμ κέμςοχμ κϊρςξσπ, όρςε μα είμαι
δσμαςϊπ ξ επιμεοιρμϊπ ςχμ ενϊδχμ. Δίμεςαι δχοεάμ Κξγιρμικϊ
Δπιμεοιρμξϋ ςχμ Γ.Β.Δ. & Διξικηςικόμ Δνϊδχμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ, Ρςελέυη Ξικξμξμικόμ
Σπηοεριόμ
Οαοαγχγήπ
και
λξιπόμ
ςμημάςχμ με ρκξπϊ μα απξκςήρξσμ ςη
μεθξδξλξγία και ςα καςάλληλα εογαλεία για
ακοιβή βιξμηυαμική κξρςξλϊγηρη.
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Διαυείοιρη Δσοχπαψκόμ
Ποξγοαμμάςχμ

Ρκξπϊπ ςξσ ρεμιμαοίξσ ασςξϋ είμαι η απϊκςηρη γμόρηπ και δενιξςήςχμ απϊ
ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ ρςξ μα ανιξπξιξϋμ ςιπ εσκαιοίεπ υοημαςξδϊςηρηπ απϊ
ςα Δσοχπαψκά Οοξγοάμμαςα και ρσγκεκοιμέμα μα εμςξπίζξσμ ποξρκλήρειπ
ποξςάρεχμ, μα αμαζηςξϋμ διακοαςικξϋπ και εθμικξϋπ εςαίοξσπ και μα
ρσγγοάτξσμ αμςαγχμιρςικέπ ποξςάρειπ έογχμ πξσ σπξβάλλξμςαι απ’
εσθείαπ ρςιπ Βοσνέλλεπ. Δπίρηπ, μα διαυειοίζξμςαι ςα εγκεκοιμέμα έογα με
ςαυϋςηςα και ανιξπιρςία, μα αμςαπξκοίμξμςαι πλήοχπ ρε πιθαμϊ ενχςεοικϊ
έλεγυξ ςηπ Δ.Δ. και ςέλξπ μα ξογαμόρξσμ έμα απξςελερμαςικϊ γοατείξ
Δσοχπαψκόμ Οοξγοαμμάςχμ για έμαμ ξογαμιρμϊ. Οεοιρρϊςεοα >>

Ρςελέυη
επιυειοήρεχμ
Ξικξμξμικξϋπ
Διεσθσμςέπ,
σπεϋθσμξσπ
διαυείοιρηπ
κξιμξςικόμ ποξγοαμμάςχμ, ρσμβξϋλξσπ
επιυειοήρεχμ, τσρικά ποϊρχπα πξσ
αρυξλξϋμςαι
ήδη
ή επιθσμξϋμ
μα
αρυξληθξϋμ
επαγγελμαςικά
με
ςημ
σλξπξίηρη εσοχπαψκόμ ποξγοαμμάςχμ και
ςέλξπ ρε ϊρξσπ επιθσμξϋμ μα ξογαμόρξσμ
ςμήμαςα
Διαυείοιρηπ
Δσοχπαψκόμ
Οοξγοαμμάςχμ ρςξμ Ξογαμιρμϊ ςξσπ..

σγγοατή Ποϊςαρηπ
Δσοχπαψκόμ
Ποξγοαμμάςχμ

Ρςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζξμςαι ποακςικέπ λϋρειπ με ποαγμαςικά
παοαδείγμαςα και μελέςεπ πεοιπςόρεχμ (case studies), καθόπ και
ρσγκεκοιμέμα ρεμάοια και αρκήρειπ πξσ αμαλϋξμςαι και ανιξλξγξϋμςαι,
μέρα απϊ ςιπ ξπξίεπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα ασνήρξσμ ςημ απξςελερμαςικϊςηςά
ςξσπ ρςη ρσγγοατή ποξςάρεχμ. Για κάθε τάρη ςηπ ρσγγοατήπ ςηπ
ποϊςαρηπ παοέυξμςαι διαγμχρςικά εογαλεία ανιξλϊγηρηπ,
όρςε μα
επιςσγυάμεςαι η βελςίχρη ρε κοίριμα ρημεία ςηπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Ρςελέυη
υειοιρςέπ
Δσοχπαψκόμ
ποξγοαμμάςχμ μέρηπ εμπειοίαπ πξσ
επιθσμξϋμ μα μάθξσμ ςιπ ςευμικέπ
απξςελερμαςικήπ δϊμηρηπ, ρσγγοατήπ και
παοξσρίαρηπ
μιαπ
ποϊςαρηπ
αμςαγχμιρςικξϋ
εσοχπαψκξϋ
ποξγοάμμαςξπ.

Οικξμξμικά

ΣΙΣΛΟ
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Οοθή Αμαμϊοτχρη
Απξςελερμάςχμ και
Καςάρςαρη Λξγιρςικόμ
Διατξοόμ

Αμαλϋεςαι ξ ςϋπξπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ Ιαςαρςάρεχμ Κξγιρςικόμ
Τξοξςευμικξϋπ, Κξγιρςέπ, Ξικξμξμικξϋπ
Διατξοόμ πξσ θα ποέπει σπξυοεχςικά μα ρσμσπξβληθξϋμ με ςιπ
Διεσθσμςέπ, Οοξψρςάμεμξσπ Κξγιρςηοίχμ
Δηλόρειπ Τξοξλξγίαπ Διρξδήμαςξπ απϊ ςξσπ Κξγιρςέπ – Τξοξςευμικξϋπ,
και βξηθξϋπ λξγιρςόμ.
ρϋμτχμα με ςξμ Μϊμξ 3842/2010. Οεοιρρϊςεοα >>

Ηλεκςοξμική Σιμξλϊγηρη

Αμαλϋξμςαι ςα βήμαςα και ξι διαδικαρίεπ πξσ ποέπει μα ακξλξσθηθξϋμ
απϊ ςξ ςμήμα Κξγιρςηοίξσ ςηπ επιυείοηρηπ για ςημ έκδξρη Ζλεκςοξμικόμ
ιμξλξγίχμ, ξι ρσμαλλαγέπ, ξι ξπξίεπ ρϋμτχμα με ςξ μέξ Τξοξλξγικϊ
Μϊμξ 3842/23.4.2010,είμαι σπξυοεχςικϊ μα γίμξμςαι ηλεκςοξμικά, καθόπ
και ςα ξτέλη πξσ ποξκϋπςξσμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Οοξψρςαμέμξσπ & Ρςελέυη Κξγιρςηοίξσ και
Ληυαμξγοάτηρηπ, Κξγιρςέπ και ρε ϊρξσπ
εμπλέκξμςαι με θέμαςα Ζλεκςοξμικήπ
ιμξλϊγηρηπ
και
ρσρςημάςχμ
Ζλεκςοξμικόμ πληοχμόμ – ρσμαλλαγόμ.

Ρκξπϊπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι μα παοέυει πλήοη θεχοηςική και ποακςική
γμόρη ςξσ βιβλίξσ Απξθήκηπ, με ϊλεπ ςιπ αλλαγέπ, πξσ επιτέοει ξ μέξπ
Τξοξλξγικϊπ Μϊμξπ 3842/2010. Λέρα και απϊ ςξ Κξγιρμικϊ, πξσ
δίδεςαι, ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα μπξοξϋμ μα ςηοξϋμ ρχρςά ςημ Απξθήκη &
μα αμςαπξκοιθξϋμ ρε ϊλξσπ ςξσπ τξοξλξγικξϋπ ελέγυξσπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Κξγιρςέπ,
κξρςξλϊγξσπ,
ξικξμξμικξϋπ
Δ/μςεπ, ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ και
ρςελέυη λξγιρςηοίξσ, πξσ αρυξλξϋμςαι με
ςη τξοξλξγική πλεσοά ςχμ Απξθηκόμ και
ςηπ κξρςξλϊγηρηπ και ρε ασςξϋπ πξσ έυξσμ
ςημ εσθϋμη ςηπ ςηοήρεχπ ςηπ Απξθήκηπ
τξοξλξγικά και διαυειοιρςικά.

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζει μια αμάλσρη και εομημεία ςξσ Δλλημικξϋ
Γεμικξϋ Κξγιρςικξϋ Ρυεδίξσ, ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα, με μια ποακςική
ποξρέγγιρη. Ξ ρςϊυξπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι μα απξρατημίρξσμ ξι
ρσμμεςέυξμςεπ ςιπ βαρικέπ αουέπ και ςη λειςξσογία ςηπ λξγιρςικήπ, ρςα
πλαίρια ςξσ ΔΓΚΡ, απϊ ςημ ποχςξγεμή λξγιρςική εγγοατή μέυοι και ςημ
καςάοςιρη ςξσ Θρξλξγιρμξϋ και ςχμ άλλχμ Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ.

Κξγιρςέπ, ρε ρςελέυη και ποξψρςαμέμξσπ
λξγιρςηοίχμ, ρε ασςξϋπ πξσ θέλξσμ μα
θεμελιόρξσμ
Δλλημικϊ
ή
μα
επικαιοξπξιήρξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ και μα
απξρατημίρξσμ λξγιρςικξϋπ υειοιρμξϋπ
ρςα πλαίρια ςξσ Δ.Γ.Κ.Ρ,

Ποξληπςικϊπ Υξοξλξγικϊπ
Έλεγυξπ ρςξ Βιβλίξ
Απξθήκηπ

Γεμικϊ Λξγιρςικϊ υέδιξ
(Δ.Γ.Λ..)

Οεοιρρϊςεοα >>
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Ξ ρςϊυξπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι μα ενξικειχθξϋμ ξι ρσμμεςέυξμςεπ με ςιπ
αουέπ και ςημ ξοξλξγία ςχμ ΔΚΟ, με ςιπ Ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ πξσ
καςαοςίζξμςαι βάρει ςχμ ποξςϋπχμ ασςόμ, με ςξ επίπεδξ πληοξτϊοηρηπ
Διεθμή Λξγιρςικά Ποϊςσπα
πξσ παοέυξσμ, με ςα πλεξμεκςήμαςα ή ςα μειξμεκςήμαςά ςξσπ, καθόπ και
(Δ.Λ.Π.) – Δσκαιοίεπ απϊ
με ςιπ ρημαμςικέπ διατξοξπξιήρειπ πξσ ειράγξσμ, ρε ρυέρη με ςα
ςημ Δταομξγή ςξσπ
εταομξζϊμεμα ΔΚΟ και επιπλέξμ πχπ μεςαςοέπξσμε ςιπ ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ με ςξ Δλλημικϊ Γεμικϊ Κξγιρςικϊ Ρυέδιξ ρε καςαρςάρειπ με
βάρη ςα ΔΚΟ. Οεοιρρϊςεοα >>

Λξγιρςικά

Δνειδικεσμέμα Θέμαςα
Λξγιρςικήπ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Ρςελέυη ςηπ Ξικξμξμικήπ Διεϋθσμρηπ,
Οοξψρςάμεμξσπ Κξγιρςηοίξσ, Ξικξμξμικξϋπ
Διεσθσμςέπ και Διεσθϋμξμςεπ Ρσμβξϋλξσπ
επιυειοήρεχμ.

Οαοξσριάζξμςαι ενειδικεσμέμα θέμαςα ςηπ Κξγιρςικήπ, ρςα ξπξία απϊ ςημ
εμπειοία μαπ έυξσμε διαπιρςόρει ϊςι γίμξμςαι πξλλέπ παοαμξήρειπ, με
Οοξψρςαμέμξσπ Κξγιρςηοίχμ, Κξγιρςέπ,
απξςέλερμα ποξβλήμαςα ρςημ πξιϊςηςα εγγοατόμ και αματξοόμ ςξσ
Ξοκχςξϋπ Κξγιρςέπ και Ξικξμξμικξϋπ
Κξγιρςηοίξσ. ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ καλϋπςει ςημ αμάγκη μα δξθξϋμ
Διεσθσμςέπ.
νεκάθαοεπ ξδηγίεπ διαυείοιρηπ ασςόμ ςχμ ενειδικεσμέμχμ θεμάςχμ.
Οεοιρρϊςεοα >>

Ο Νέξπ Υξοξλξγικϊπ
Νϊμξπ 3842/2010 ΥΔΚ
58/Α

Ρςξ ρεμιμάοιξ θα γίμει αματξοά ρε ϊλεπ ςιπ αλλαγέπ, πξσ έυξσμ επέλθει
με ςξ Νϊμξ 3842/23.04.2010, ρςη Τξοξλξγία Διρξδήμαςξπ, ρςξμ Τ.Ο.Α., Ξικξμξμικξϋπ διεσθσμςέπ, Οοξψρςάμεμξσπ
ρςξμ Τϊοξ Ακιμήςχμ και ρςξμ Ιόδικα Βιβλίχμ και Ρςξιυείχμ. Οεοιρρϊςεοα λξγιρςηοίχμ, λξγιρςέπ, βξηθξϋπ λξγιρςόμ.
>>

Η Λειςξσογία ςξσ
Λξγιρςηοίξσ για μη
Οικξμξμικξϋπ

ξ παοϊμ ρεμιμάοιξ ερςιάζεςαι ρςημ παοξσρίαρη ςχμ βαρικόμ εμμξιόμ
και λειςξσογιόμ ςξσ Κξγιρςηοίξσ και ρςημ αμάλσρη ςχμ ιρξλξγιρμόμ με
ποακςικά παοαδείγμαςα και απλέπ καςαμξηςέπ αρκήρειπ. Ρςϊυξπ ςξσ
ρεμιμαοίξσ είμαι μα βξηθήρει ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ, όρςε μα είμαι ρε θέρη
μα σπξλξγίζξσμ ςα ρημαμςικά ξικξμξμικά μεγέθη ϊπχπ ςημ Ανίαπ ςηπ
επιυείοηρηπ και ςη Ιαθαοή θέρη και μα καςαμξξϋμ ςιπ Ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ και ςα απξςελέρμαςα ςηπ Δπιυείοηρηπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Έλεγυξπ Πξιϊςηςαπ
Αματξοόμ Λξγιρςηοίξσ

Ρςϊυξ έυει μα ρσμβάλει ρςημ αμαβάθμιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ αματξοόμ
ςξσ Κξγιρςηοίξσ και ρςη διαρτάλιρη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςχμ αματξοόμ ρςξ
κλείριμξ ςξσ κάθε μήμα. Οεοιρρϊςεοα >>

Διεσθϋμξμςεπ Ρσμβξϋλξσπ, και Κξιπά
Ρςελέυη πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ Κήφη
Ξικξμξμικόμ Απξτάρεχμ αλλά και ρε
ϊρξσπ
επιθσμξϋμ
μία
γεμικϊςεοη
επιμϊοτχρη ρςημ ξικξμξμική λειςξσογία
ςχμ επιυειοήρεχμ και ρε βαρικξϋπ
ξικξμξμικξϋπ ϊοξσπ πξσ εμςάρρξμςαι ρςη
ρςξιυειόδη καςάοςιρη ςχμ ρςελευόμ ρςξμ
ξικξμξμικϊ ςξμέα.
Κξγιρςέπ και βξηθξϋπ λξγιρςόμ καθόπ και
ρςξσπ σπεϋθσμξσπ Ρσρςημάςχμ Αματξοόμ
ςηπ Δπιυείοηρηπ
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Οογάμχρη Λξγιρςηοίξσ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζει ςιπ διεογαρίεπ ςξσ Κξγιρςηοίξσ βήμα
ποξπ βήμα και ςιπ βέλςιρςεπ ποακςικέπ ςξσ κάθε βήμαςξπ, όρςε μα
επιςσγυάμεςαι η ςαυϋςηςα διεκπεοαίχρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ, η
ακοίβεια και η πξιϊςηςα ςχμ λξγιρςικόμ πληοξτξοιόμ, πξσ ξδηγξϋμ ρε
παοαγχγική λειςξσογία και ανιϊπιρςη σπξρςήοινη ςχμ επιυειοημαςικόμ
απξτάρεχμ. Οαοάλληλα παοέυει έμα εογαλείξ ελέγυξσ για μα
σλξπξιείςαι ξ ερχςεοικϊπ έλεγυξπ όρςε ξι διαδικαρίεπ ςξσ Κξγιρςηοίξσ
μα ελέγυξμςαι για ςημ πξιϊςηςά ςξσπ Οεοιρρϊςεοα >>

Ρςελέυη ςηπ ξικξμξμικήπ διεϋθσμρηπ,
ποξψρςάμεμξσπ λξγιρςηοίξσ, λξγιρςέπ και
βξηθξϋπ
λξγιρςόμ,
αλλά
και
ρε
επιυειοημαςίεπ και αμόςαςα ρςελέυη, πξσ
θέλξσμ μα ειρέλθξσμ ρςα «άδσςα» ςξσ
λξγιρςηοίξσ ποξκειμέμξσ μα εναρταλίρξσμ
και μα ελέγνξσμ ςημ λειςξσογία ςξσ.

Η Δκπαίδεσρη ςξσ Βξηθξϋ
Λξγιρςή

Οαοέυξμςαι βαρικέπ ποακςικέπ γμόρειπ για ςξσπ βξηθξϋπ λξγιρςόμ. Ξι
ρσμμεςέυξμςεπ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μέρχ παοαδειγμάςχμ (case
studies) μα κάμξσμ ξι ίδιξι ςιπ εγγοατέπ, νεκιμόμςαπ απϊ ςημ ρϋρςαρη
ςηπ εςαιοείαπ μέυοι ςημ καςάοςιρη ςηπ Ιαςάρςαρηπ Απξςελερμάςχμ και
ςξσ Θρξλξγιρμξϋ ςέλξσπ υοήρηπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Βξηθξϋπ
λξγιρςόμ,
μεραία
ρςελέυη
λξγιρςηοίξσ και ρε ϊρξσπ επιθσμξϋμ μα
απξκςήρξσμ βαρικέπ γμόρειπ λειςξσογίαπ
Κξγιρςηοίξσ.

Λξγιρςικά

ΣΙΣΛΟ
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ΣΙΣΛΟ

Σξ κλείριμξ ςηπ πόληρηπ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

ξ ρεμιμάοιξ βαρίζεςαι ρςη τιλξρξτία ϊςι Οόληρη ίρξμ Απϊκςηρη Διεσθσμςέπ Οχλήρεχμ, Ρςελέυη Οχλήρεχμ
Δμπιρςξρϋμηπ με ςξμ Οελάςη. ξ κλείριμξ ςηπ πόληρηπ αματέοεςαι ρςξμ
ςοϊπξ ποϊκληρηπ εμδιατέοξμςξπ ςξσ πελάςη, Διαυείοιρηπ ςχμ
Αμςιοοήρεχμ ρςημ αμάδεινη και ςεκμηοίχρη ςξσ ςοϊπξσ πξσ ςξ
ρσγκεκοιμέμξ ποξψϊμ χτελεί ςξμ πελάςη και ρε ϊλξσπ ςξσπ λεπςξϋπ
υειοιρμξϋπ πξσ απαιςξϋμςαι μέυοι ςημ σπξγοατή ςηπ ρσμτχμίαπ. Ρε ασςή
ςη τάρη, θα ποέπει μα δξθεί μεγάλη ρημαρία ρςη μεςαυείοιρη ςξσ
δσμηςικξϋ πελάςη με ςημ παοάλληλη τσρικά αμάδεινη ςχμ δσμαςόμ
ρημείχμ ςξσ ποξψϊμςξπ και ςημ ςεκμηοίχρη ςηπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ.
Οεοιρρϊςεοα >>

Coaching Πχληςόμ

Οοϊκειςαι για έμα εμςαςικϊ, πεοιεκςικϊ και ποακςικϊ ρεμιμάοιξ πξσ ρκξπϊ Διεσθσμςέπ Οχλήρεχμ, Ρςελέυη Οχλήρεχμ
έυει μα καθξδηγήρει και μα εμδσμαμόρει ςα Ρςελέυη ςχμ Οχλήρεχμ,
όρςε μα υειοίζξμςαι ϊλα ςα ρςάδια ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ πόληρηπ με
δξμημέμη ποξρέγγιρη. Νεκιμόμςαπ απϊ ςη ρςξυξθέςηρη, ςημ
ποξεςξιμαρία επατόμ, ςημ ακοιβή διάγμχρη ςχμ αμαγκόμ ςξσ πελάςη
και ςημ απξςελερμαςική διαυείοιρη ειδικόμ ρσμπεοιτξοόμ μα τςάμξσμ
ρςξ κλείριμξ ςηπ πόληρηπ και ςημ δημιξσογία ατξριχμέμχμ πελαςόμ.
Οεοιρρϊςεοα >>

Η Σέυμη ςηπ Διάγμχρηπ
Αμαγκόμ

Αματέοεςαι ρςξμ ςοϊπξ ποξρέγγιρηπ ςξσ πελάςη με ρςϊυξ μα ςξσ Γεμική Διεϋθσμρη, Διεσθσμςέπ Οχλήρεχμ,
ποξκαλέρξσμε καςαουήμ ςξ εμδιατέοξμ για ςα ποξψϊμςα/σπηοερίεπ μαπ. Ρςελέυη Οχλήρεχμ
Ρςη ρσμέυεια ςημ δξμή και ςξμ ςοϊπξ ςηπ εκμαίεσρηπ ςχμ αμαγκόμ ςξσ ,
ξι ξπξίεπ ρσμήθχπ δεμ είμαι άμερα εκδηλχμέμεπ και θα ποέπει μα γίμξσμ
ξι καςάλληλεπ εοχςήρειπ ποξκειμέμξσ ασςέπ μα διεσκοιμιρθξϋμ
Οεοιρρϊςεοα >>
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Networking - Κξιμχμική &
Πελαςειακή Δικςϋχρη

Δημϊριεπ υέρειπ
Δπιυειοήρεχμ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

ξ Networking δηλαδή η Οελαςειακή και Ιξιμχμική Δικςϋχρη απξςελεί Γεμική Διεϋθσμρη, Αμόςαςα, Αμόςεοα και
ρήμεοα κλειδί για ςημ αμάπςσνη ςχμ Δπιυειοήρεχμ και Ξογαμιρμόμ. Ζ Λεραία Ρςελέυη Δπιυειοήρεχμ
Δικςϋχρη αμξίγει μέξσπ δοϊμξσπ αμάπςσνηπ ατξϋ πξλλέπ τξοέπ ςξ
ρημαμςικϊςεοξ δεμ είμαι ςξ «ςι νέοειπ» αλλά ςξ «πξιξμ νέοειπ». Ιάθε
επιςσυημέμη Δικςϋχρη βαρίζεςαι ρςημ μξμαδικϊςηςα ςχμ ρυέρεχμ πξσ
αμαπςϋρρξμςαι κάθε τξοά μεςανϋ δϋξ αςϊμχμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Για ςη λειςξσογία ςχμ Δημξρίχμ Ρυέρεχμ απαιςξϋμςαι ειδικέπ γμόρειπ για
ςη διαμϊοτχρη ςηπ εςαιοικήπ εικϊμαπ, ςήοηρη ρσγκεκοιμέμχμ καμϊμχμ
και δξκιμαρμέμχμ ποακςικόμ. ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ έυει ρςϊυξ μα δόρει ςημ
απαοαίςηςη θεχοηςική και ποακςική καςάοςιρη ρε ρςελέυη επιυειοήρεχμ
και ξογαμιρμόμ μα ποξρδιξοίρξσμ ςξ οϊλξ ςχμ Δημξρίχμ Ρυέρεχμ και ςιπ
απαοαίςηςεπ Διεογαρίεπ για ςημ αμάπςσνή ςξσπ.

Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ, Διεσθσμςέπ Marketing
και Γοαμμαςείπ Διξίκηρηπ. Δπίρηπ ρε
Ρςελέυη Σπεϋθσμα για ςη Διαυείοιρη ςηπ
Δςαιοικήπ Δπικξιμχμίαπ (ερχςεοικά &
ενχςεοικά)

Οεοιρρϊςεοα >>

Social Network Marketing

α sites κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ και ςξ διαδίκςσξ αλλάζξσμ ςξσπ καμϊμεπ
ςξσ marketing ρε ϊλεπ ςιπ τάρειπ εμϊπ Marketing Plan
και πιξ
ρσγκεκοιμέμα ,ςξσπ καμϊμεπ ςηπ ποξβξλήπ, ςιμξλϊγηρηπ, διαμξμήπ αλλά
και ςηπ διαμϊοτχρηπ ςξσ ίδιξσ ςξσ ποξψϊμςξπ. α κξιμχμικά δίκςσα
(Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, κ.α.) έουξμςαι μα αλλάνξσμ ςξ
«παιυμίδι» ακϊμη μια τξοά, δίμξμςαπ βήμα και «τχμή» ρςξσπ
καςαμαλχςέπ ξι ξπξίξι αμςαλλάρρξσμ γμόμεπ, κάμξσμ κοιςική, ζηςξϋμ
βξήθεια, κάμξσμ ποξςάρειπ και βαθμξλξγξϋμ ποξψϊμςα. Ρςξ ρεμιμάοιξ
παοξσριάζξμςαι : α εογαλεία ςξσ Social Media Marketing η δξμή και ξ
ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςχμ social media sites , η υοήρη ςξσπ απϊ ςξσπ
καςαμαλχςέπ , η επιλξγή ςχμ target groups πξσ μπξοείςε μα κάμεςε μέρχ
ασςόμ ,ποξκειμέμξσ μα εμρχμαςόρξσμε social media ρςξ πλάμξ
marketing ςηπ επιυείοηρήπ ραπ

Ρςελέυη
διατημιρςικόμ
εςαιοειόμ,
Θδιξκςήςεπ μικοξμεραίχμ επιυειοήρεχμ,
Σπεϋθσμξσπ marketing μεραίχμ
και
μεγάλχμ
εςαιοειόμ,
Σπεϋθσμξσπ
ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ και e-marketing

Οεοιρρϊςεοα >>
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ΣΙΣΛΟ

Customer Relationship
Management

Η Βελςίχρη ςηπ
Δπικξιμχμίαπ

Οογάμχρη Πχλήρεχμ &
Αμάπςσνη Πχληςόμ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

ξ ρσγκεκοιμέμξ ρεμιμάοιξ αμαλϋει ςημ τιλξρξτία Customer Relationship
Management. Δεμ αοκεί απλά έμα Κξγιρμικϊ CRM για ςημ απξςελερμαςική
Διαυείοιρη ςχμ ρυέρεχμ με ςξσπ πελάςεπ, όρςε μα ανιξπξιηθεί ςξ
κετάλαιξ πξσ λέγεςαι Ανία Οελάςη Διά Βίξσ (Lifetime Customer Value).
Απαιςξϋμςαι Διαδικαρίεπ - Δογαλεία, καλέπ ποακςικέπ, πξσ διέπξσμ ασςέπ
ςιπ ρυέρειπ, καθόπ και η μεθξδξλξγία μιαπ διεογαριξκεμςοικήπ
παοαμεςοξπξίηρηπ ςξσ Κξγιρμικξϋ CRM με ςοϊπξ όρςε μα σπξρςηοίζξμςαι
απξςελερμαςικά ασςέπ ξι διεογαρίεπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμική Διεϋθσμρη, Δμπξοική Διεϋθσμρη,
Διεϋθσμρη
Οχλήρεχμ,
Διεϋθσμρη
Marketing,
Δπιθεχοηςέπ
Οχλήρεχμ,
Οχληςέπ, Διεσθσμςέπ Οξιϊςηςαπ.

ξ ρεμιμάοιξ επικεμςοόμεςαι ρςημ αμςιμεςόπιρη βαρικόμ ποξβλημάςχμ
πξσ εμπξδίζξσμ ςη διαμϊοτχρη πξιξςικήπ εικϊμαπ για ςημ επιυείοηρη και
ςη δημιξσογία τιλικήπ εογαριακήπ αςμϊρταιοαπ, πξσ ςελικά απξβαίμξσμ
ρε βάοξπ ςηπ αμάπςσνηπ ςηπ επιυείοηρηπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμική
Διεϋθσμρη,
Διεσθσμςέπ
και
Οοξψρςαμέμξσπ ςμημάςχμ, αλλά ατξοά και
ςξμ κάθε εογαζϊμεμξ ατξϋ η επικξιμχμία
γίμεςαι κάθεςα αλλά και ξοιζϊμςια και
επιπλέξμ ατξοά και ςημ ιδιχςική μαπ ζχή
και ϊυι μϊμξ ςημ επαγγελμαςική

Ζ Ξογάμχρη ςχμ Οχλήρεχμ, η ρςξυξθέςηρη, ξι διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ Γεμική διεϋθσμρη, Διεϋθσμρη Δμπξοίαπ,
ςχμ πχλήρεχμ ϊπχπ ςξ sales supervising, ξ ποξγοαμμαςιρμϊπ Διεσθσμςέπ
πχλήρεχμ,
Δπιθεχοηςέπ
επιρκέφεχμ και η ποξεςξιμαρία επίρκεφηπ ρςξμ πελάςη, η υοήρη μέχμ Οχλήρεχμ.
μεθϊδχμ και εογαλείχμ ποξόθηρηπ και πόληρηπ, η μεθξδξλξγία
αμαζήςηρηπ μέχμ πελαςόμ, η διαςήοηρη και αμάπςσνη ικαμξπξιημέμχμ
πελαςόμ πξσ θα ενελιυθξϋμ με ςη ρειοά ςξσπ ξι ίδιξι ρε «πχληςέπ» μαπ,
αλλά και η αμάπςσνη και σπξρςήοινη ςξσ ικαμοποιημέμου Πωλητή
απξςελξϋμ βαρικέπ ποξωπξθέρειπ για μα απξκςήρει μία επιυείοηρη
αμςαγχμιρςικϊ πλεξμέκςημα. Οεοιρρϊςεοα >>

12

Advanced Quality Services Ltd

Πχλήρειπ –Marketing –Δπικξιμχμία

ΣΙΣΛΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Retail Management

Ρςϊυξπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι μα ποξρτέοει μία ξλξκληοχμέμη και
ρσρςημαςική γμόρη ςχμ ρϋγυοξμχμ μεθϊδχμ Ρςοαςηγικήπ και Διαυείοιρηπ
ςηπ Κιαμικήπ πξσ έυξσμ εταομξρθεί ρε επιςσυημέμα δίκςσα ρςημ Δλλημική
και Διεθμή αγξοά. Ρςξ ρημεοιμϊ δϋρκξλξ πεοιβάλλξμ η επίςεσνη ρςϊυχμ
ϊπχπ η βελςίχρη ςηπ Οιρςϊςηςαπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Οχλήρεχμ, και
Ιεοδξτξοίαπ απαιςξϋμ ατεμϊπ μεμ ςημ άοιρςη επιλξγή ρςοαςηγικόμ
ατεςέοξσ δε ςη ρσρςημαςική σλξπξίηρή ςξσπ απϊ ςα καςαρςήμαςα. Ασςϊ
απαιςεί απϊ ςα Ρςελέυη ςχμ Ιαςαρςημάςχμ μα αμςιλαμβάμξμςαι ςξμ Πϊλξ
ςξσπ και μα απξδίδξσμ ρε ασςϊμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Διεσθσμςέπ Ιαςαρςημάςχμ, Δπιθεχοηςέπ
Δικςϋχμ Κιαμικήπ καθόπ και ρε ιδιξκςήςεπ
και ρςελέυη μεμξμχμέμχμ καςαρςημάςχμ.

Αμάπςσνη & Οογάμχρη
Καςαρςημάςχμ

Ρςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα βξηθηθξϋμ μα αμαπςϋνξσμ ςξ
Λξμςέλξ Οόληρηπ και Δνσπηοέςηρηπ πξσ ςαιοιάζει καλϋςεοα ρςξ δικϊ
ςξσπ καςάρςημα και ποξτίλ πελαςόμ με ρςϊυξ ςημ αϋνηρη ςξσ
Ιοαςήμαςξπ πελαςόμ εμςϊπ ςξσ καςαρςήμαςξπ, ςημ αϋνηρη ςχμ
Ρσμπληοχμαςικόμ Οχλήρεχμ και ςη δημιξσογία μίαπ θεςικήπ και
αμςαγχμιρςικήπ Δμπειοίαπ Δπίρκεφηπ πξσ θα ξδηγήρει ρε Οιρςξϋπ
πελάςεπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Διεσθσμςέπ Ιαςαρςημάςχμ, Δπιθεχοηςέπ
Δικςϋχμ Κιαμικήπ καθόπ και ρε ιδιξκςήςεπ
και ρςελέυη μεμξμχμέμχμ καςαρςημάςχμ.
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Οογαμχςικά & Βαρικϊ Management

ΘΔΜΑ

Δογαλεία Απξδξςικήπ
Διαυείοιρηπ Φοϊμξσ

Δκπαίδεσρη Γοαμμαςέχπ
Διεϋθσμρηπ

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Ιϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι ϊςι δεμ πεοιξοίζεςαι ρε
διαςσπόρειπ αουόμ και ξδηγιόμ αλλά παοέυει εογαλεία και διαδικαρίεπ,
ρε έμςσπη μξοτή αλλά και ρε ηλεκςοξμικϊ Ρϋρςημα, με ςα ξπξία:
Βελςιόμεςαι ξ Οοξγοαμμαςιρμϊπ ςανιμξμόμςαπ ςιπ καθημεοιμέπ εογαρίεπ
ρε ρημαμςικέπ - μη ρημαμςικέπ, επείγξσρεπ και μη επείγξσρεπ (Λήςοα
Covey). Έςρι δεμ δαπαμάςαι υοϊμξπ για αρημαμςϊςηςεπ, διαρταλίζεςαι ξ
ρχρςϊπ ποξγοαμμαςιρμϊπ, ξι καθημεοιμέπ εογαρίεπ δεμ μεςαςοέπξμςαι ρε
εμέογειεπ επείγξσρεπ πξσ γίμξμςαι με άγυξπ ςημ ςελεσςαία ρςιγμή και έςρι
απεγκλχβίζξσμε ςημ καθημεοιμϊςηςά ςηπ όρςε μα ατξριχθξϋμε ρςα
ξσριόδη ζηςήμαςα. Οεοιρρϊςεοα >>

Αμόςαςα
και
Αμόςεοα
Ρςελέυη
Δπιυειοήρεχμ. Διεσθσμςέπ ςμημάςχμ και
ϊλα ςα ρςελέυη ςηπ Δπιυείοηρηπ καθόπ η
διαυείοιρη
υοϊμξσ
ατξοά
ςημ
επαγγελμαςική αλλά και ςημ ποξρχπική
μαπ ζχή.

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ ερςιάζει ρςα ξσριόδη ποξβλήμαςα ςηπ γοαμμαςειακήπ
σπξρςήοινηπ και δίμει απλέπ και ποακςικέπ λϋρειπ ρε θέμαςα ϊπχπ :
Διαυείοιρη υοϊμξσ – εκκοεμξςήςχμ, Διαυείοιρη εγγοάτχμ αουειξθέςηρη,
Διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ γοατείξσ- Βελςίχρη επικξιμχμίαπ Ρϋγυοξμα
εογαλεία ξογάμχρηπ γοατείξσ και μεςαςοξπήπ ςξσ ρε Γοατείξ paperless
, ϊπχπ και ποϊρβαρη ρςξμ Server απϊ παμςξϋ κλπ

Γοαμμαςείπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ , Κξιπόμ
Διεσθϋμρεχμ και ςμημάςχμ αλλά και ρε
Διεσθϋμρειπ και ςμήμαςα πξσ ρςεοξϋμςαι
Γοαμμαςείαπ και επιθσμξϋμ μα ξογαμόρξσμ
έμα λειςξσογικϊςεοξ Γοατείξ

Οεοιρρϊςεοα >>

ISO 9001:2008 Auditing

Ρςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζεςαι η μεθξδξλξγία ρυεδιαρμξϋ εμϊπ
Ρσρςήμαςξπ Οξιϊςηςαπ, ϊυι απλόπ για πιρςξπξίηρη, αλλά για ξσριαρςικϊ
εογαλείξ ξογάμχρηπ ςηπ επιυείοηρηπ. Δίμεςαι σπϊδειγμα Ξλξκληοχμέμξσ
Ρσρςήμαςξπ Οξιϊςηςαπ – Διαδικαρίεπ & Manual – ρε ηλεκςοξμική μξοτή
όρςε μα μπξοξϋμ μα κάμξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ ποξραομξγέπ για ςημ
επιυείοηρή ςξσπ. Ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ανιξπξίηρη ςηπ ηλεκςοξμικήπ
σπξγοατήπ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα απξκςήρξσμ ςημ ςευμξγμχρία και ςα
εογαλεία για μα μεςαςοέφξσμ ςξ ρϋρςημα ςξσπ ρε Paperless, υχοίπ ςξ
κϊρςξπ αγξοάπ ειδικξϋ λξγιρμικξϋ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμικξϋπ
Διεσθσμςέπ,
Διεσθσμςέπ
Διαυείοιρηπ
Οξιϊςηςαπ,
Δρχςεοικξϋπ
ελεγκςέπ
Ρσρςήμαςξπ
Οξιϊςηςαπ,
Οοξψρςαμέμξσπ Οξιϊςηςαπ και
λξιπά
ρςελέυη πξσ αρυξλξϋμςαι με ςημ ξογάμχρη
ςηπ επιυείοηρηπ
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ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ είμαι απξςέλερμα ςηπ ρσμέογειαπ ςχμ δϋξ εςαιοειόμ,
ςηπ AQS πξσ διαθέςει μεγάλη εμπειοία ρςξμ ρυεδιαρμϊ ςχμ
επιυειοηριακόμ λειςξσογιόμ και ςηπ AGILE με μεγάλη εμπειοία ρςημ
αμάπςσνη και παοαμεςοξπξίηρη ςχμ ρσρςημάςχμ ERP. Οαοξσριάζξσμε ςιπ
δσμαςϊςηςεπ απξδξςικήπ διαυείοιρηπ ϊλχμ ςχμ ςξμέχμ ςηπ επιυείοηρηπ με
ςη υοήρη εμϊπ Ξλξκληοχμέμξσ Ρσρςήμαςξπ ERP, ξπξιαρδήπξςε εςαιοείαπ
(SAP, JDEdwards, ENTERSOFT κλπ.) και επί πλέξμ ςηπ βελςίχρηπ ςηπ
ξογάμχρηπ καθξοίζξμςαπ ςιπ απαιςξϋμεμεπ λειςξσογίεπ και διαδικαρίεπ ρε
κάθε ςξμέα, με case studies, παοαδείγμαςα, ξθϊμεπ και δείγμαςα
αματξοόμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμικξϋπ
Διεσθσμςέπ,
Διεσθσμςέπ
Οληοξτξοικήπ και Ρςελέυη επιυειοήρεχμ
πξσ έυξσμ ςημ εσθϋμη ςηπ ξογάμχρηπ ςχμ
λειςξσογιόμ ςηπ επιυείοηρηπ και ςηπ
αμάπςσνηπ και εταομξγήπ ρσρςημάςχμ
ERP. Δπίρηπ απεσθϋμεςαι ρε εςαιοείεπ
πληοξτξοικήπ πξσ αμαπςϋρρξσμ και
παοαμεςοξπξιξϋμ ρσρςήμαςα ERP

Business Process
Management /
Αμαρυεδιαρμϊπ
Δπιυειοήρεχμ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζει πχπ με ςημ εταομξγή ςηπ μεθξδξλξγίαπ
BPM επιςσγυάμξμςαι ρημαμςικά απξςελέρμαςα ρςξμ ςξμέα ςχμ πχλήρεχμ,
ςξσ Marketing, ςχμ Logistics, ςηπ Οαοαγχγήπ ποξψϊμςχμ - σπηοεριόμ και
ςηπ Διαυείοιρηπ ςχμ Ξικξμξμικόμ λειςξσογιόμ όρςε μα επιυειοήρει μα
βελςιόρει ςημ οεσρςϊςηςα ςηπ επιυείοηρηπ, μα μειόρει ςξ κϊρςξπ και μα
παοάγει πξιϊςηςα με καιμξςξμία και ατξριχμέμξσπ πελάςεπ.
Οαοξσριάζεςαι ξ ςοϊπξπ ρϋμδερηπ ςχμ επιυειοηριακόμ ρςϊυχμ με ςιπ
διεογαρίαπ κει η μεθξδξλξγία ρςαθεοξπξίηρηπ και βελςίχρηπ ςχμ
διεογαριόμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ, Διεσθσμςέπ και
Οοξψρςαμέμξσπ ϊλχμ ςχμ Διεσθϋμρεχμ και
ιδιαίςεοα
ρςα
ρςελέυη
Διαυείοιρηπ
πξιϊςηςαπ, Ξογάμχρηπ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ
Ρυεδιαρμξϋ ςηπ Δπιυείοηρηπ

Business Planning

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ είμαι έμα Δογαρςήοιξ (WORKSHOP), πξσ σλξπξιεί ςημ
καςάοςιρη ςξσ Business Plan, μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ Δπιυείοηρηπ με υοήρη
ρϋγυοξμχμ εογαλείχμ (Balanced Scorecard) ακξλξσθόμςαπ 12
ρσγκεκοιμέμα βήμαςα. Ρε κάθε βήμα παοέυξμςαι ηλεκςοξμικά εογαλεία
για ςημ απξδξςικϊςεοη σλξπξίηρη Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ, Διεσθσμςέπ και
Οοξψρςαμέμξσπ ϊλχμ ςχμ Διεσθϋμρεχμ και
ιδιαίςεοα
ρςα
ρςελέυη
Διαυείοιρηπ
πξιϊςηςαπ, Ξογάμχρηπ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ
Ρυεδιαρμξϋ ςηπ Δπιυείοηρηπ .

Οογάμχρη Δπιυειοήρεχμ
με βάρη ςξ ERP
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Applied Statistical Process
Control

ΣΟΦΟ
Λε ςη υοήρη ςχμ εογαλείχμ SPC επιςσγυάμξμςαι εναιοεςικά απξςελέρμαςα
ρςη βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ, ρςη μείχρη κϊρςξσπ ςχμ επιυειοήρεχμ και
ιδιαιςέοχπ ρςημ βελςίχρη ςξσ επιπέδξσ Δνσπηοέςηρηπ ςξσ πελάςη. Ρε
ασςϊμ ακοιβόπ ςξμ ποακςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ είμαι ερςιαρμέμξ ςξ
ρεμιμάοιξ. Οαοέυξμςαι δχοεάμ και ςα καςάλληλα εογαλεία μέρχ ςχμ
ξπξίχμ εμςξπίζξσμε ςημ αρςάθεια ςχμ διεογαριόμ ή ςημ μη ικαμϊςηςά
ςξσπ (Process Capability), ποξκειμέμξσ μα νεκιμήρει η βελςίχρή ςξσπ.

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Γεμική διεϋθσμρη, διεϋθσμρη ποξρχπικξϋ.

Οεοιρρϊςεοα >>

Office Operations
Excellence

Δπιςσυημέμεπ
Διαποαγμαςεϋρειπ

Οαοέυεςαι η ςευμξγμχρία ςξσ Ξογάμχρηπ
Γοατείξσ ρςελέυξσπ
Δπιυείοηρηπ ϊπχπ Γεμικξϋ Διεσθσμςξϋ, Διεσθϋμξμςξπ Ρσμβξϋλξσ,
Οοξέδοξσ ή καςά ςοϊπξμ απξςελερμαςικϊ ποάγμα πξσ μπξοεί μπξοεί μα
ξδηγήρει ρε θεαμαςική βελςίχρη ςηπ εικϊμαπ ςξσ αλλά και ςηπ
Απξδξςικϊςηςαπ ςξσ ρςελέυξσπ καθόπ διαυειοίζεςαι με δξμημέμξ ςοϊπξ
θέμαςα ϊπχπ :
Διαυείοιρη πληοξτξοίαπ Δνξπλιρμϊπ και εογαλεία για ασςξμαςξπξίηρη
οξήπ εογαριόμ γοατείξσ,
Διαθεριμϊςηςα αουείχμ ( ποϊρβαρη ρςξμ Server ) απϊ παμςξϋ άμεσ
κϊρςξσπ ,Διαυείοιρη αλληλξγοατίαπ Δπενεογαρία κειμέμξσ Διαυείοιρη
σπξλξγιρμόμ Απξδξςικέπ παοξσριάρειπ Διαυείοιρη & επενεογαρία
ρυημάςχμ & templates
για Οαοακξλξϋθηρη έογχμ – διαυείοιρη
ποξβλημάςχμ – εκκοεμξςήςχμ Διαυείοιρη υοϊμξσ (time management)
ηλεδιάρκεφη. Οεοιρρϊςεοα >>
Ρςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ με ξμαδικέπ ποακςικέπ αρκήρειπ, role playing και
σπξρςηοικςικά εογαλεία βελςιόμξμςαι ξι δενιϊςηςεπ διαποαγμάςεσρηπ,
όρςε μα επιςσγυάμξμςαι θεςικά απξςελέρμαςα ρε τιλική αςμϊρταιοα και
με βάρη ςη τιλξρξτία ςξσ αμξιβαίξσ ξτέλξσπ (win to win).Ιαλϋπςξμςαι
ϊλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςημ Οοξεςξιμαρία ςηπ διαποαγμάςεσρηπ, ςημ
Σλξπξίηρη ςηπ ςξ follow up πξσ εμδευξμέμχπ απαιςεί καθόπ και
διαποαγμαςεϋρειπ ειδικόμ καςαρςάρεχμ ϊπχπ Διαποαγμαςεϋρειπ , με
Οοξμηθεσςέπ , Οελάςεπ , Ρχμαςεία κλπ Οεοιρρϊςεοα >>

Διξικηςικά ρςελέυη, Γοαμμαςεία γεμικήπ
διεϋθσμρηπ, καθόπ και ρε ϊλα ςα ρςελέυη
πξσ δεμ διαθέςξσμ Γοαμμαςεία όρςε μα
ξογαμόρξσμ ςξ Γοατείξ ςξσπ με ςοϊπξ
λειςξσογικϊ και απξδξςικϊ.

Όλα ςα ρςελέυη επιυειοήρεχμ.
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Management για Μεραία
ςελέυη

Effective Manager's Toolkit

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ πεοιλαμβάμει ςιπ βαρικέπ λειςξσογίεπ ςξσ management
ϊπχπ: Management και Ζγερία, Αουέπ Απξδξςικήπ Δπικξιμχμίαπ ,
Ρυεδιαρμϊπ ςηπ βελςίχρηπ ςηπ Διεπιυειοηριακήπ, Ξογάμχρη Ρσρςημάςχμ
Δογαρίαπ με έμταρη ρςημ ποξρέγγιρη ςηπ Διεογαρίαπ και ρςα βαρικά ςξσ
Project Management, Διαυείοιρη Ιοίρεχμ και Δημϊριεπ Ρυέρειπ,
Οοξγοαμμαςιρμϊπ και έλεγυξπ εογαριόμ, Ρςξυξθέςηρη και μέθξδξι
μέςοηρηπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ σλξπξίηρηπ ςχμ ρςϊυχμ, Ρσρςήμαςα
Reporting, Διαυείοιρη Οοξβλημάςχμ και Κήφη απξτάρεχμ, Διαυείοιρη
Απϊδξρηπ - Coaching και Ανιξλϊγηρη Οοξρχπικξϋ. α θέμαςα ασςά είμαι
απαοαίςηςα ρςξσπ Οοξψρςαμέμξσπ ϊλχμ ςχμ επιπέδχμ ποξκειμέμξσ μα
Διξικήρξσμ απξςελερμαςικά ποξρχπικϊ και μα επιςϋυξσμ σφηλέπ
διακεκοιμέμεπ επιδϊρειπ. Πεοιρρϊςεοα >>
ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζει ςξ ρϋμξλξ ςχμ εογαλείχμ πξσ
υοηριμξπξίηρε η AQS για ςξμ Ρυεδιαρμϊ και Σλξπξίηρη Έογχμ Αμάπςσνηπ
Οχλήρεχμ και Ξογάμχρηπ Δπιυειοήρεχμ ρε πάμχ απϊ 500 Δπιυειοήρειπ
και Ξογαμιρμξϋπ. Λε ςα εογαλεία ασςά, ετξδιάζξμςαι ςα αμόςεοα και
μεραία ρςελέυη ςχμ επιυειοήρεχμ με ςα απαοαίςηςα ποακςικά ετϊδια, για
μα λειςξσογήρξσμ απξδξςικά ρςξσπ κοίριμξσπ ςξμείπ ςηπ επιυείοηρηπ. Ξ
αοιθμϊπ ςχμ εογαλείχμ είμαι εναιοεςικά μεγάλξπ και καλϋπςει ϊλεπ ςιπ
πεοιξυέπ ςηπ επιυείοηρηπ, εμό έμαπ αοιθμϊπ πιμάκχμ ελέγυξσ
«ακςιμξγοατεί» κάθε πςσυή ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ, όρςε μα εμςξπίζξμςαι ςα
ρημεία ποξπ βελςίχρη. Όλξι ξι πίμακεπ ελέγυξσ (πάμχ απϊ 100) είμαι ρε
μξοτή Excel ποξκειμέμξσ μεςά ςη ρσμπλήοχρή ςξσπ μα έυξσμε ςημ
δσμαςϊςηςα
ρσγκεμςοχςικόμ
απξςελερμάςχμ
και
γοατημάςχμ.

Όλα ςα ρςελέυη ςηπ Δπιυείοηρηπ πξσ
διξικξϋμ έρςχ και έμα άςξμξ .

Αμόςεοα και μεραία ρςελέυη ςχμ
επιυειοήρεχμ.

Οεοιρρϊςεοα >>

Απξςελερμαςική Ηγερία

Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ και αμόςαςα ρςελέυη
επιυειοήρεχμ, Διεσθσμςέπ HRM, ρςελέυη
Ζ αμάπςσνη δενιξςήςχμ ρςξ ποξρχπικϊ όρςε μα επηοεάζξσμ ςξσπ
σπεϋθσμα για ςημ Διαυείοιρη ςηπ απϊδξρηπ
ρσμεογάςεπ ςξσπ θεςικά, μα μπξοξϋμ μα εμπμέξσμ, μα καθξδηγξϋμ & μα
ςχμ εογαζξμέμχμ και ςη βελςίχρη ςξσ
διαυειοίζξμςαι ςημ απϊδξρή ςηπ για ςξ κξιμϊ καλϊ. Οεοιρρϊςεοα >>
εογαριακξϋ κλίμαςξπ ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ. Ρε
κάθε ποξψρςάμεμξ πξσ διξικεί ποξρχπικϊ
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Modern Project
Management

α ρςελέυη επιυειοήρεχμ πξσ εμπλέκξμςαι ρε έογα ϊπχπ: Καμράοιρμα Ρε
ϊλα
αμεναιοέςχπ
μέχμ ποξψϊμςχμ, Ρυεδιαρμϊπ και εγκαςάρςαρη Κξγιρμικξϋ, Διαυείοιρη Δπιυειοήρεχμ.
ςευμικόμ έογχμ, HRM, Αμάπςσνη ςξσ Marketing Plan ή ςξσ Business Plan
ςηπ Δπιυείοηρηπ, απξκςόμςαπ ςημ ςευμξγμχρία ρςημ Διαυείοιρη Έογξσ,
μπξοξϋμ μα σλξπξιξϋμ έογα πξσ αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ απαιςήρειπ
πξιϊςηςαπ, κϊρςξσπ και ποξθερμιόμ. Ζ ποξρέγγιρη πξσ γίμεςαι ρςξ
ρεμιμάοιξ ασςϊ, είμαι βαριρμέμη ρε ϊλεπ ςιπ ρϋγυοξμεπ ενελίνειπ ρυεςικά
με ςξ Project Management αλλά ρσγυοϊμχπ και ρε εναιοεςικά απλά
εογαλεία πξσ παοέυξμςαι δχοεάμ. Οεοιρρϊςεοα >>

ςα

ρςελέυη

Βαρικϊ Management

Σηο ζεμινάπιο αςηό ηα ζηελέση θα γνωπίζοςν ηιρ ζύγσπονερ ππακηικέρ και
επγαλεία ζε θέμαηα πος αθοπούν ηην επικοινωνία, ηην ςποκίνηζη ηων
ανθπώπων, ηη λειηοςπγία ηηρ επιηςσημένηρ Ομάδορ, ηην ανάπηςξη ηων
ηγεηικών πποζόνηων, ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ να εμπνέοςν ηοςρ
ζςνεπγάηερ ηοςρ, να αζκούν επιηςσημένερ διαππαγμαηεύζειρ, να
ζσεδιάζοςν και να ςλοποιούν πποκληηικούρ ζηόσοςρ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμικη Διεσθσμρη, Διεσθσμρη Οοξρχπικξσ.

Λειςξσογίεπ Marketing

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζει με ποχςϊςσπξ ςοϊπξ ςημ εταομξγή ςχμ
αουόμ ςξσ Marketing ρςη ποάνη με Διεογαριακή Οοξρέγγιρη, πξσ
απξςελεί ςημ πιξ ρϋγυοξμη ποξρέγγιρη για απξδξςική εταομξγή ςξσ
Marketing ρςη ποάνη. Δηλαδή ξι διεογαρίεπ Ρυεδιαρμξϋ Οοξψϊμςξπ,
Αμάλσρηπ Αμςαγχμιρμξϋ και Αγξοάπ, ςηπ Δπιλξγήπ Target Group,
Αμάπςσνηπ σπαουϊμςχμ και άμξιγμα μέχμ αγξοόμ, ςηπ Διατξοξπξίηρηπ
ςξσ ποξψϊμςξπ και ςηπ ςξπξθέςηρήπ ςξσ, ςξσ κςιρίμαςξπ Brand, ςηπ
Διεογαρίαπ ποξόθηρηπ, ςηπ ςιμξλξγιακήπ πξλιςικήπ, ςηπ εμπξοικήπ
πξλιςικήπ, αμαλϋξμςαι βήμα- βήμα παοξσριάζξμςαπ βέλςιρςεπ ποακςικέπ
και εογαλεία διαυείοιρηπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμική Διεϋθσμρη, Δμπξοική Διεϋθσμρη,
Διεϋθσμρη Marketing – Οχλήρεχμ, Ρςελέυη
ςμήμαςξπ marketing - πχλήρεχμ
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Δμπξοική Αλληλξγοατία

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Ρκξπϊπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι η καςαμϊηρη ςηπ ρημαρίαπ ςηπ γοαπςήπ
επικξιμχμίαπ για ςη διαμϊοτχρη ςηπ εικϊμαπ ςηπ επιυείοηρηπ, καθόπ και
ςχμ βημάςχμ ρϋμςανηπ μίαπ επιςσυημέμηπ επιρςξλήπ. Ξι ρσμμεςέυξμςεπ
μεςά ςξ πέοαπ ςξσ ρεμιμαοίξσ και υοηριμξπξιόμςαπ ειδικά εογαλεία πξσ
θα ςξσπ δξθξϋμ δχοεάμ θα είμαι ρε θέρη μα ρσμςάνξσμ πξιξςικά άοςιεπ
εμπξοικέπ επιρςξλέπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Executive assistants, γοαμμαςείπ
διεσθϋμρεχμ και διξικηςικξϋπ σπαλλήλξσπ,
πξσ έυξσμ ςημ εσθϋμη εμϊπ ρϋμςανηπ ςχμ
επιυειοημαςικόμ επιρςξλόμ. Ρε ρςελέυη
πχλήρεχμ και ρε κάθε ρςέλευξπ, πξσ
επιθσμεί μα απξκςήρει γμόρη ςχμ καλόμ
ποακςικόμ γοαπςήπ επικξιμχμίαπ.
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HRM

Διαυείοιρη Αμθοόπιμξσ
Δσμαμικξϋ (HRM)

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ έυει ρςϊυξ μα δόρει ςημ απαοαίςηςη ςευμξγμχρία ρςα
ρςελέυη επιυειοήρεχμ και ξογαμιρμόμ, πξσ επιθσμξϋμ ατεμϊπ μα
νεκιμήρξσμ ςξ «ρςήριμξ» εμϊπ Ρσρςήμαςξπ HRM απϊ μηδεμική βάρη και
ατεςέοξσ μα απξςσπόρξσμ πλήοχπ ςιπ σπάουξσρεπ αδσμαμίεπ- ελλείφειπ
εμϊπ ήδη εγκαςερςημέμξσ Ρσρςήμαςξπ HRM. Όλξ ςξ ρϋρςημα HRM
παοξσριάζεςαι χπ έμα ρϋμξλξ διεογαριόμ για ςιπ ξπξίεπ παοέυξμςαι ξι
βαρικέπ αουέπ, ξι καλέπ ποακςικέπ, ξι δείκςεπ απϊδξρηπ και πίμακεπ
check lists ποξκείμεμξσ μα ελέγυξσμε ςη πξιϊςηςα ςηπ εταομξγήπ ςξσπ.

Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ και αμόςαςα ρςελέυη
επιυειοήρεχμ, Διεσθσμςέπ HRM, ρςελέυη
σπεϋθσμα για ςημ Διαυείοιρη ςηπ απϊδξρηπ
ςχμ εογαζξμέμχμ και ςη βελςίχρη ςξσ
εογαριακξϋ κλίμαςξπ ςξσ ςμήμαςξπ ςξσπ.
Ρε
κάθε
ποξψρςάμεμξ
πξσ
διξικεί
ποξρχπικϊ.

Οεοιρρϊςεοα >>

Ανιξλϊγηρη & Διαυείοιρη
απϊδξρηπ ποξρχπικξϋ

Οαοξσριάζει ςημ μεθξδξλξγία και ςα εογαλεία με ςα ξπξία σλξπξιείςαι μια
αουική ανιξλϊγηρη ςξσ ποξρχπικξϋ και ρςη ρσμέυεια ξ ςοϊπξπ με ςξμ
ξπξίξμ ρυεδιάζεςαι ςξ πλάμξ βελςίχρηπ, η εταομξγή coaching για ςημ
εμδσμάμχρη και ςημ σπξβξήθηρη ςχμ αμθοόπχμ μα βελςιόρξσμ ςημ
απϊδξρή ςξσπ και ςελική αμάλσρη ϊλχμ ςχμ βημάςχμ ςηπ ςελικήπ
ανιξλϊγηρηπ ςξσπ με υοήρη ηλεκςοξμικόμ εταομξγόμ. Περισσότερα >>

Γεμικξϋπ Διεσθσμςέπ και αμόςαςα ρςελέυη
επιυειοήρεχμ, Διεσθσμςέπ HRM, ρςελέυη
σπεϋθσμα για ςημ Διαυείοιρη ςηπ απϊδξρηπ
ςχμ εογαζξμέμχμ και ςη βελςίχρη ςξσ
εογαριακξϋ κλίμαςξπ ςξσ ςμήμαςξπ ςξσπ.
Ρε κάθε ποξψρςάμεμξ πξσ διξικεί
ποξρχπικϊ.
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Παοαγχγή

ΘΔΜΑ

Δκπαίδεσρη Δογξδηγόμ

Οογάμχρη & Βελςίχρη
Παοαγχγήπ

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Λε ςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ, ποξρτέοεςαι έμα αμεκςίμηςξ ποακςικϊ βξήθημα
για ςημ αμαβάθμιρη ςξσ εογξδηγξϋ και ςη βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ και ςηπ
απξδξςικϊςηςάπ ςξσ ρςημ επιυείοηρη καθόπ αμςιμεςχπίζει ποξβλήμαςα
ϊπχπ: Αμεπαοκήπ γμόρη ςηπ απξδξςικήπ επικξιμχμίαπ ποξπ ςα επάμχ
(ποξψρςάμεμξπ), ποξπ ςα κάςχ (υειοιρςήπ) και ξοιζϊμςια (εογξδηγϊπ,
υειοιρςήπ άλλχμ ςμημάςχμ),Έλλειφη γμόρηπ ςηπ μεθξδξλξγίαπ επίλσρηπ
ςχμ καθημεοιμόμ μικοξρσγκοξϋρεχμ ρςξ υόοξ ςηπ εογαρίαπ και ςηπ
ρχρςήπ καθξδήγηρηπ και σπξκίμηρηπ ςχμ αμθοόπχμ, αδσμαμία ρςη
Διαυείοιρη ςξσ υοϊμξσ και ςημ ανιξπξίηρη εογαλείχμ ποξγοαμμαςιρμξϋ.
Δπίρηπ καλϋπςει ποξβλήμαςα Έλλειφηπ μεθξδξλξγίαπ και εογαλείχμ ρε
ευμικά Εηςήμαςα ϊπχπ: Διάγμχρη ςηπ υαμηλήπ απξδξςικϊςηςαπ,
εμςξπιρμϊπ εσκαιοιόμ μείχρηπ κϊρςξσπ, ςήοηρη καμϊμχμ σγείαπ,
αρτάλειαπ και εσςανίαπ, Αδσμαμία διαυείοιρηπ ποξβλημάςχμ πξιϊςηςαπ
ςχμ εμδιάμερχμ και ςελικόμ ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ, Έλλειφη γμόρηπ
εογαλείχμ για ςημ απξδξςική ρσμεογαρία με ςξσπ αμθοόπξσπ πξσ
επξπςεϋξσμ (brainstorming, cause & effect diagram), Αδσμαμία ρςημ
αμάδεινη ςχμ ποξβλημάςχμ, ρςη διαςϋπχρη ποξςάρεχμ βελςίχρηπ με
ρατή και ςεκμηοιχμέμξ ςοϊπξ και ιδιαίςεοα ρςημ αμάλσρη ςχμ αιςιόμ και
ςξμ ρυεδιαρμϊ διξοθχςικόμ & ποξληπςικόμ εμεογειόμ, Λη ικαμξπξιηςική
εσςανία ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ, Έλλειφη ρςξιυειχδόμ καμϊμχμ και
βαρικόμ αουόμ ρσμςήοηρηπ κςιοίχμ και ενξπλιρμξϋ Οεοιρρϊςεοα >>

Δογξδηγξϋπ,
Γεμικξϋπ
Δογξδηγξϋπ
(Δπϊπςεπ) ςηπ Παοαγχγήπ ρςη Βιξμηυαμία
αλλά και ρςα Σευμικά έογα, ρςιπ
Τπηοερίεπ και ρςιπ Απξθήκεπ, καθόπ και
ρςξσπ Ποξψρςαμέμξσπ ςξσπ, ξι ξπξίξι θα
αρυξληθξϋμ με ςημ αμάπςσνη ςηπ απϊδξρηπ
ςχμ Δογξδηγόμ

Ρςϊυξπ ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι η ενξικείχρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ με ςη
ρϋγυοξμη μεθξδξλξγία ρυεδιαρμξϋ, ποξγοαμμαςιρμξϋ και ελέγυξσ ςηπ
παοαγχγήπ, καθόπ και με ςξμ εμςξπιρμϊ ρημείχμ βελςίχρηπ ρε ϊςι
ατξοά ρπαςάλεπ σλικόμ, μηυαμόμ, αμθοχπξχοόμ και ςημ αμάπςσνη
πλάμχμ βελςίχρηπ ςχμ διεογαριόμ, για ςημ μείχρη ςχμ απχλειόμ
υοϊμξσ και ςξσ κϊρςξσπ παοαγχγήπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Γεμική Διεϋθσμρη, Διεϋθσμρη Οαοαγχγήπ
και ϊλα ςα ρςελέυη πξσ ρυεδιάζξσμ,
ποξγοαμμαςίζξσμ ή εμπλέκξμςαι ρςημ
διεογαρία ςηπ παοαγχγήπ.
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ΘΔΜΑ

Διαυείοιρη Απξθεμάςχμ

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ είμαι έμα εογαρςήοιξ (workshop) εταομξγήπ άοιρςηπ
ποακςικήπ ρςη Διαυείοιρη Απξθεμάςχμ, και παοέυει ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ
Διαδικαρίεπ (Λεθξδξλξγία) και λξγιρμικϊ για ςημ απξδξςική Διαυείοιρη
ςχμ Απξθεμάςχμ. Λε ςημ εταομξγή ςχμ εογαλείχμ ασςόμ και με online
σπξρςήοινη, επιςσγυάμεςαι βελςίχρη ςξσ επιπέδξσ ενσπηοέςηρηπ, αϋνηρη
πχλήρεχμ και μείχρη κϊρςξσπ Απξθεμάςχμ ςηπ ςάνηπ ςξσ 30%.

Διεϋθσμρη
Logistics,
Οοξψρςάμεμξ
Απξθήκηπ,
Διεϋθσμρη
Αγξοόμ,
Οοξγοαμμαςιρςέπ Οαοαγχγήπ, Ρςελέυη
Marketing και Οχλήρεχμ πξσ πξλλέπ τξοέπ
τξοςόμξσμ ςημ επιυείοηρη με άυοηρςξ
απϊθεμα!

Logistics

Οεοιρρϊςεοα >>

E-Logistics & Global Supply
Chain Management

Αμόςαςα Διεσθσμςικά Ρςελέυη , Διεσθσμςέπ
ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ρεμιμαοίξσ καλϋπςει ρημαμςικέπ εμϊςηςεπ και και Ρςελέυη σπεϋθσμα για ςιπ Οοξμήθειεπ,
παοξσριάζει ςιπ ρϋγυοξμεπ μεθξδξλξγίεπ και ςευμξλξγίεπ αιυμήπ ρε ςη Διαμξμή, ςη Διαυείοιρη Σλικόμ και
ξλϊκληοη ςημ αλσρίδα ςχμ παγκξρμιξπξιημέμχμ Logistics. Οεοιρρϊςεοα >>
γεμικά ςημ Δτξδιαρςική Αλσρίδα και ςιπ
λειςξσογίεπ Logistics ςηπ εςαιοείαπ.

Οογάμχρη & Βελςίχρη
Ποξμηθειόμ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ ερςιάζεςαι ρςημ απξδξςικϊςεοη ξογάμχρη ςξσ ςμήμαςξπ
ςχμ ποξμηθειόμ, ςη μείχρη ςξσ κϊρςξσπ, ςη βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ, ςημ
ανιξλϊγηρη ςχμ ποξμηθεσςόμ και ςημ βελςίχρη ςηπ ςαυϋςηςαπ
διεκπεοαίχρηπ. Λε απλά και καςαμξηςά παοαδείγμαςα παοξσριάζξμςαι
ρϋγυοξμεπ μεθξδξλξγίεπ, ϊπχπ: Ζ "Οοξρέγγιρη Ξλικξϋ Ιϊρςξσπ", η
Διαυείοιρη ςχμ claims, και η ανιξπξίηρη ςχμ INCOTERMS για ςημ καλϋςεοη
εκμεςάλλεσρη ςηπ Οαγκξρμιξπξιημέμηπ αγξοάπ. Περισσότερα >>

Γεμική Διεϋθσμρη, Διεϋθσμρη και ρςελέυη
Οοξμηθειόμ, και ρε ϊλα ςα ρςελέυη πξσ
καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ εμπλέκξμςαι ρςημ
Διεογαρία ςχμ Οοξμηθειόμ.

Οογάμχρη & Βελςίχρη ςηπ
ϋγυοξμηπ Απξθήκηπ

Ζ εταομξγή ςχμ καμϊμχμ ρϋγυοξμηπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ
απξθήκηπ θα βελςιόρει ςημ ανιξπξίηρη ςξσ υόοξσ, ςη Διαυείοιρη ςχμ
Απξθεμάςχμ, ςημ παοαγχγικϊςηςα και ςημ πξιϊςηςα ϊλχμ ςχμ
λειςξσογιόμ, με ςασςϊυοξμη μείχρη ςξσ κϊρςξσπ λειςξσογίαπ. ξ
ρεμιμάοιξ ασςϊ, με εογαλεία και αρκήρειπ βξηθά ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ
μα εμςξπίρξσμ δσρλειςξσογίεπ και μα καθξοίρξσμ ρςϊυξσπ και πλάμα
βελςίχρηπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Ρςελέυη Απξθήκηπ, Διαμξμήπ Αγξοόμ,
Οαοαγχγήπ και Οληοξτξοικήπ. α ρςελέυη
ςηπ πληοξτξοικήπ έυξμςαπ γμόρη ςχμ
λειςξσογιόμ ςηπ απξθήκηπ θα μπξοέρξσμ
μα ανιξπξιήρξσμ καλϋςεοα ςιπ αμςίρςξιυεπ
εταομξγέπ.
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Logistics

ΘΔΜΑ

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Mastering Warehousing

Ρε ρσμεογαρία με ςημ Αμεοικάμικη εςαιοεία Cattan Services Group,
ενειδικεσμέμη ρςα Logistics, ςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ καλϋπςει ρε βάθξπ ςξ
ρϋγυοξμξ ρυεδιαρμϊ ςχμ απξθηκόμ με ρςϊυξ μα απξςελξϋμ ρςοαςηγικϊ
πλεξμέκςημα ςηπ Δπιυείοηρηπ με υαμηλϊ λειςξσογικϊ κϊρςξπ και σφηλή
ενσπηοέςηρη ςχμ πελαςόμ. Οεοιρρϊςεοα >>

Αμόςαςα Διεσθσμςικά Ρςελέυη , Διεσθσμςέπ
και Ρςελέυη σπεϋθσμα για ςιπ Οοξμήθειεπ,
ςη Διαμξμή, ςημ Διαυείοιρη Σλικόμ, και
γεμικά ςημ Δτξδιαρςική Αλσρίδα και ςιπ
λειςξσογίεπ Logistics ςηπ εςαιοείαπ.

Δκπαίδεσρη ςξσ
Απξθηκάοιξσ

ξ ρεμιμάοιξ έυει ρςϊυξ μα εκπαιδεϋρει ποακςικά ςξσπ Απξθηκάοιξσπ,
όρςε μα εταομϊζξσμ ςξσπ καμϊμεπ λειςξσογίαπ μιαπ ρϋγυοξμηπ απξθήκηπ
βελςιόμξμςαπ ςιπ διαδικαρίεπ παοαλαβήπ, ςξπξθέςηρηπ, εςξιμαρίαπ
παοαγγελιόμ, απξγοατήπ, καθόπ και εσποεπιρμξϋ και αρτάλειαπ ςηπ Ρςελέυη απξθηκόμ.
απξθήκηπ. Λε εογαλεία και αρκήρειπ ςξ ρεμιμάοιξ βξηθά ςξσπ
εκπαιδεσϊμεμξσπ μα εμςξπίρξσμ δσρλειςξσογίεπ και μα καθξοίρξσμ
ρςϊυξσπ για ρσμευή βελςίχρη. Οεοιρρϊςεοα >>
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Διδικά Θέμαςα

ΘΔΜΑ

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Οογάμχρη και Αμάπςσνη
ςηπ Οικξγεμειακήπ
Δπιυείοηρηπ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ απξρκξπεί μα ρσμβάλλει ρςημ Ξογάμχρη και
Αμάπςσνη ςηπ Ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ ρε ρυέρη με ςιπ Διαδικαρίεπ
λειςξσογίαπ, ςημ εςξιμαρία ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Ρυεδίξσ, ςημ
ποξεςξιμαρία ςηπ διαδξυήπ, ςημ αμάπςσνη ςχμ ρςελευόμ και ςη
ρσμμεςξυή ςχμ μελόμ ςηπ ξικξγέμειαπ ρςημ καθημεοιμή λειςξσογία ςηπ
επιυείοηρηπ. Έμα απϊ ςα βαρικά ςξσ ρεμιμαοίξσ είμαι η μείχρη ςχμ
ξικξγεμειακόμ ρσγκοξϋρεχμ και η εμαομϊμιρη ςξσ Δπιυειοηριακξϋ
Ξοάμαςξπ και ςξσ Ξικξγεμειακξϋ Ρυεδιαρμξϋ. Οεοιρρϊςεοα >>

Cost Cutting - Budgeting
ΞΔΝΟΔΟΦΔΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ για ςημ Λείχρη ςξσ Ιϊρςξσπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ
μεθξδξλξγία Budgeting σπξρςηοίζεςαι με εογαλεία και εταομξγέπ ςηπ
πληοξτξοικήπ, πξσ παοέυξμςαι δχοεάμ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. α Θδιξκςήςεπ, Διεσθσμςέπ νεμξδξυειακόμ
εογαλεία ασςά μαζί με πίμακεπ εογαρίαπ είμαι παοαμεςοξπξιημέμα ρςξ μξμάδχμ.
πεοιβάλλξμ ςξσ Νεμξδξυείξσ, όρςε μα μπξοξϋμ μα μπξσμ άμερα ρε
εταομξγή. Οεοιρρϊςεοα >>

ISO 9001:2008 για
Σευμικέπ Δςαιοείεπ (ΠΠΔ)

Δκπαίδεσρη Πχληςόμ
Αλλξιόριμχμ Αλσρίδχμ
S/M

ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ παοξσριάζει ςιπ απαιςήρειπ ςξσ μέξσ ποξςϋπξσ ISO
9001:2008, έςρι όρςε μα αμαλϋεςαι με απλϊςηςα και ρατήμεια, για κάθε
εδάτιξ ςξσ ποξςϋπξσ, μα αμςαπξκοίμεςαι καςά ςοϊπξ ενειδικεσμέμξ ρςιπ
αμάγκεπ και ςα ποξβλήμαςα ςχμ ευμικόμ, Λελεςηςικόμ και
Ιαςαρκεσαρςικόμ Δςαιοειόμ ρυεςικά με θέμαςα ρυεδιαρμξϋ,
εγκαςάρςαρηπ και εταομξγήπ Ρσρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Οξιϊςηςαπ και μα
πεοιλαμβάμει και μα διαρατημίζει ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ΤΔΙ 1265/ 18-102000 ρυεςικά με ςημ εταομξγή Οοξγοαμμάςχμ Οξιϊςηςαπ Έογχμ (ΟΟΔ)
ρςα δημϊρια έογα και ςιπ μελέςεπ. Οεοιρρϊςεοα >>

Όλα ςα μέλη Ξικξγεμειόμ πξσ μεςέυξσμ
ρςη διξίκηρη ςηπ επιυείοηρηπ ςξσπ.

Διεσθσμςέπ
Διαυείοιρηπ
Οξιϊςηςαπ,
ερχςεοικξϋπ
ελεγκςέπ
Ρσρςήμαςξπ
Οξιϊςηςαπ,
ευμικξϋπ
Διεσθσμςέπ,
Διεσθσμςέπ
Έογχμ,
Σπεσθϋμξσπ
Δογξςανίξσ, και λξιπά ρςελέυη ςευμικόμ
επιυειοήρεχμ πξσ απαρυξλξϋμςαι με ςη
βελςίχρη
ςηπ
επιυείοηρήπ
ςξσπ,
Ρσμβξϋλξσπ Δγκαςάρςαρηπ Ρσρςημάςχμ
ISO 9001, ελεγκςέπ ςξσ Ρσρςήμαςξπ
Οξιϊςηςαπ.

ξ ρεμιμάοιξ ρςξυεϋει μα βελςιόρει ςιπ Θκαμϊςηςέπ ςχμ πχληςόμ ρςξ μα
Δνσπηοεςξϋμ απξςελερμαςικά ςξσπ πελάςεπ ςξσπ και μα Ιςίζξσμ Δικϊμα
Οχληςέπ Αλλξιόριμχμ Αλσρίδχμ Ρξϋπεο
Οξιϊςηςαπ για ςα ποξψϊμςα ςξσπ. ξ απξςέλερμα είμαι η βελςίχρη ςηπ
Λάοκες.
Οιρςϊςηςαπ ςχμ πελαςόμ και η αϋνηρη ςχμ Οχλήρεχμ ςξσ
καςαρςήμαςξπ. Οεοιρρϊςεοα >>
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ΘΔΜΑ
ςοαςηγικέπ Διαυείοιρηπ
Καςηγξοιόμ Αλλξιόριμχμ
για ςελέυη Αλσρίδχμ S/M

ΣΟΦΟ

ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Δ

Ρςξ ρεμιμάοιξ ασςϊ αμαλϋεςαι ςξ πόπ δημιξσογξϋμςαι πιρςξί πελάςεπ ρςα
αλλξιόριμα, ςξ πόπ μεςαςοέπξμςαι ρε πχληςέπ ξι σπεϋθσμξι ςχμ
Διεσθσμςικά Ρςελέυη Αλσρίδχμ Ρξϋπεο
πάγκχμ αλλξιχρίμχμ, η εγκαςάρςαρη εμϊπ απξςελερμαςικξϋ Ρσρςήμαςξπ
Λάοκες.
Διαυείοιρηπ Απϊδξρηπ και η δημιξσογία αμςαγχμιρςικήπ εμπειοίαπ
επίρκεφηπ ρςα αλλξιόριμα. Οεοιρρϊςεοα >>
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