
 

 

Ανάγκη κατάρτισης: 

Καθώς διανέμουμε το 4ον κύμα της Πανδημίας  

τόσο η Οικονομία όσο και η Κοινωνία ταλαντεύεται 

συνεχώς για να πετύχει την πολυπόθητη σταθεροποί-

ηση και ομαλότητα που χρειάζεται για την επανεκκί-

νηση της Οικονομίας και της Κοινωνικής Συνοχής. 

Όσο η ζήτηση  και η προσφορά διεθνώς επηρεάζεται 

καθημερινά τόσο επηρεάζει την ιδία στιγμή ολόκληρο 

τον πλανήτη με πολλαπλούς τρόπους μέχρι και σήμε-

ρα.   

Σκοπός του προγράμματος  είναι να καθοδηγή-

σει τους καταρτιζόμενους  επιχειρηματικά  ώστε 

να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζο-

νται από την ιδιόμορφη περίπτωση που προκα-

λεί η Πανδημία και να προσαρμόσουν την επι-

χείρηση τους διευθυντικά , οικονομικά και κοι-

νωνικά, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και εξειδι-

κευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει 

όλη η επιχείρηση, ώστε να αξιολογήσουν και να 

επιλέξουν τις καταλληλότερες μεθόδους με 

στόχο την επιστροφή στην ομαλότητα και κατ’ 

επέκταση στην κερδοφορία. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Γενικούς Διευθυντές,              

Επόπτες Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Υπεύθυνους 

Στρατηγικής Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχει-

ρήσεων και σε Ανθρώπους-Κλειδιά (key-persons) 

στις εργασίες της κάθε επιχείρησης . 

Χώρος Διεξαγωγής:   

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης 

«Διαχείριση των Επιπτώσεων της Πανδημίας και η Στρατηγική 

Επανεκκίνησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

08, 10, 13, 15, 17, 20, 22 

& 24/11/2021  

 HΜΕΡΕΣ:  

Κάθε Δευτέρα, Τέταρτη & 

Σάββατο 

ΏΡΕΣ: 16:00 – 20:30  

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ                  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

 

ΤΗΛ: 22353220  
 

Email:  

seminars@europractices.com 

 

Για να εγγραφείτε μέσω                 

διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:                 

30 ώρες 

 Κόστος Συμμετοχής:  

€140 + €123.50 ΦΠΑ* = €263.50 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται με βάση 

το αρχικό κόστος του σεμιναρίου 

(το οποίο ανέρχεται στα €650 

το άτομο) καθώς δεν 

επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.                    

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ                             

ΤΟ ΦΠΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ                  

από το Τμήμα Φορολογίας  

 

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ 

ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ €510 

στα €500 + ΦΠΑ 

 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a


 

 

 

 

 

Σελ. 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ               

αυτού του προγράμματος              

είναι οι σύγχρονες            

εφαρμογές τεχνολογίας 

όπως εφαρμόζονται                  

στο μάρκετινγκ και στο               

ανθρώπινο δυναμικό σε              

λειτουργικό και επενδυτικό 

επίπεδο, για να καθοριστούν 

οι ανάγκες και να επιλεγεί                       

η καλύτερη                 

επιχειρηματική              

λύση προς όφελος              

της επιβίωσης και              

ανάπτυξης της ίδιας της              

επιχείρησης. 

 

Στόχοι Σεμιναρίου: 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι                          

θα είναι σε θέση να: 

 Περιγράφουν τις επιπτώσεις από την κρίση της πανδημίας 

 Επεξηγούν τις νέες οικονομικές συνθήκες και εφαρμόζουν προγράμματα               
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

 Κατονομάζουν τις ευκαιρίες που φέρνει η κρίση στη δική τους επιχείρηση 

 Επιλέγουν τους τρόπους αξιοποίησης των ευκαιριών που εμφανίζονται 

 Αναπτύσσουν μεθόδους  αξιοποίησης μέσω του value chain της επιχείρησης 

 Επιδεικνύουν συνέπεια σε θέματα κοινωνίας και επαγγελματισμού  

 Τεκμηριώνουν τους δείκτες βιωσιμότητας και τους νέους παράγοντες επιτυχίας 

 Επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνολογικές εφαρμογές που θα τους αναπτύξουν 

 Οργανώνουν το νέο SOCIAL MEDIA 
MARKETING  και τις πωλήσεις σε πιο 
στοχευμένες  αγορές 

 Αναπτύσσουν νέα ευέλικτα συστήματα 
Ανθρώπινου Δυναμικού και οργάνω-
σης της επιχείρησης 

 Συμμετέχουν στον καθορισμό των 
νέων θεμελίων για την επιτυχία της 

επιχείρησης 

 Τεκμηριώνουν τη νέα Στρατηγική με 
πρόγραμμα συγκεκριμένης δράσης. 

 Επεξηγούν τις νέες πολιτικές εί-
σπραξης οφειλών 

 Συμμετέχουν στα οικονομικά πακέτα 
στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 



 
Σελ. 3 

Ξεκίνησε την καριέρα του 

πριν από 25 χρόνια, ως 

Εκπαιδευτής Πωλήσεων και 

Μάρκετινγκ και Σύμβουλος 

σε μικρές επιχειρήσεις . 

 

Για τα τελευταία                    

15 χρόνια εργάστηκε ως                  

Εκπαιδευτής Δικτύου 

Πωλήσεων και Λειτουρ-

γός Συμμόρφωσης για την  

Ασφαλιστική Διαμεσολάβη-

ση σε Ασφαλιστική Εταιρεία 

της Κύπρου. 

Σήμερα εργάζεται                        

ως ανεξάρτητος                        

εκπαιδευτής σε                        

Ασφαλιστικά,                    

Εμπορικά και Διοικητικά                         

προγράμματα και ως              

Σύμβουλος παροχής                 

εμπορικών  και                

εκπαιδευτικών                       

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

στην Κύπρο. 

Είναι πτυχιούχος στη Διοί-

κηση Επιχειρήσεων από το 

Deree College - Αμερικανι-

κό Κολλέγιο Ελλάδας                 

και κάτοχος                       

μεταπτυχιακού                   

διπλώματος Μάστερ 

στο Μάρκετινγκ από                

το Πανεπιστήμιο Salford 

στο Μάντσεστερ του                 

Ηνωμένου Βασίλειου.  

Είναι μέλος του Ασφαλιστι-

κού Ινστιτούτου Κύπρου 

(ΑΙΚ), μέλος του Συνδέσμου 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Κύπρου 

(CyHRMA) και είναι κάτοχος 

πιστοποιητικού ως εγκεκρι-

μένος εκπαιδευτής από την 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Κύπρου 

(ΑνΑΔ). 

Κύριες Ενότητες: 

 Εισαγωγή: Διαχείριση Κρίσεων – Ανασχεδιασμός ή προσαρμογή  

 Επιπτώσεις και Συνέπειες της Σημερινής Κρίσης  

 Προσαρμογές στα Λογιστικά και στις Ταμιακές Ροές  

 Προσαρμογές και Ανασχεδιασμός στο Εμπόριο 

 Νέος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ – Πωλήσεων – Εξυπηρέτησης 

 Προβολή και Επικοινωνία της εταιρίας  

 Προσαρμογές στα προγράμματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό  

 Νέες εφαρμογές Μάνατζμεντ 

 Ανασχεδιασμός στα Επενδυτικά - αλλαγές στα είδη και εύρος επένδυσης  

 Νέα Στρατηγική 

Περιορισμένος 

Αριθμός              

Θέσεων 
 

Δηλώστε 

Συμμετοχή 

Τώρα!! 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Γιώργος Νάταρ - B.Sc, M.Sc, MCyHRMA 

https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a


Σελ. 4 

 

 

 

 

 

FOLLOW US:  

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας! 
 

ΤΗΛ: 22353220 - FAX: 22356918 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΔΏ! 

https://goo.gl/4ixf3a
https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
http://www.gseuropractices.com/
https://twitter.com/europractices
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
mailto:seminars@europractices.com
https://www.linkedin.com/company/71491346/admin/

