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                                             Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 
"REMICRO LOCAL WORKSHOPS" 

 

 

08/06/2022 Πώς θα διαχειριστώ το eshop μου για συνεχείς   

17:30 – 20:00   και   αποδοτικές   πωλήσεις     
Ομιλητής:    Άλκης Πολιουδάκης, Marketing Expert, Online Trainer, “helloadv” 

 
 

20/06/2022 Business Skills, Πώς θα αναπτύξω τις επαγγελματικές μου 

18:00 – 20:00   δεξιότητες για να επιτύχω τους στόχους μου 

Ομιλητής:    Θεράπων Φάκας, Trainer, Business Coach, Coach the Day 

 
 

27/06/2022 Green Business Skills, Πώς θα καλλιεργήσω τις πράσινες 

18:00 – 20:00    δεξιότητες στην τουριστική επιχείρησή μου  
Ομιλήτρια:   Μαργαρίτα Φυδανάκη Γεωπόνος, Υπεύθυνη Γραφείου Καβάλας, ΚΕΠΑ 
 
 
 
Τόπος Διεξαγωγής: 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 
Φιλικής Εταιρίας 12 & Τσιμισκή 
Θεσσαλονίκη 
Αίθουσα Playground, 2ος όροφος 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: 
κα. Δέσποινα Καμπουρίδου, Project Coordinator, Τηλ.: 2310 274033,  
email: kabouridoud@e-kepa.gr,   url:  www.remicrolocal.eu 
 
 
 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of  

the countries participating in the Interreg V-A "Greece - Bulgaria 2014 -2020" Cooperation Programme 
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08/06/2022  

Πώς θα διαχειριστώ το e-shop μου για συνεχείς και αποδοτικές πωλήσεις  
 

Η ραγδαία άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει παρουσιάσει σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops). Ανάμεσα όμως  
σε εκατομμύρια διαφορετικά e-shops, πως μπορεί το δικό σας να ξεχωρίσει; 
 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μεταξύ άλλων: 
1. Τι είναι ο κανόνας 30-40-30; 
2. Πώς διευρύνω το κοινό μου; 
3. Ποια είναι τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσω για σταδιακές και συνεχόμενες πωλήσεις; 
4. Marketing Funnel and Marketing Tree 
5. Πώς βρίσκω πελάτες και πως φτιάχνω σταδιακά το δικό μου πελατολόγιο 
6.  Tip1, τι είναι το live shopping? Ο νέος ανερχόμενος τρόπος πωλήσεων? 
7.  Τip 2, τι είναι το  dropshipping? 
 
 

20/06/2022  

Business Skills, Πώς θα αναπτύξω τις επαγγελματικές μου δεξιότητες  

για να επιτύχω τους στόχους μου 

 

Το συγκεκριμένο workshop επικεντρώνεται στην καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(business skills) για μικρές επιχειρήσεις αλλά και για άτομα με ενδιαφέροντα σε θέματα 
επιχειρηματικότητας.  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση έχουν 
δημιουργήσει ένα κλίμα συνεχών αλλαγών και προκλήσεων. Για την αντιμετώπιση αυτών των 
αλλαγών και των προκλήσεων ο καθένας από εμάς οφείλει να λειτουργεί με τη νοοτροπία του 
“ελεύθερου επαγγελματία”, είτε απασχολείται ως υπάλληλος σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, 
είτε είναι ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης. 
 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν και να ανακαλύψουν δικές 
τους πτυχές αναφορικά σε επαγγελματικές δεξιότητες, όπως: 

 Παρακίνηση και έμπνευση ομάδας 
 Ηγεσία 
 Διαχείριση αλλαγής 
 Δικτύωση 
 Αποτελεσματική προβολή 
 Αποτελεσματική επικοινωνία 
 Δημιουργία εμπειρίας πελάτη 
 Δημιουργία επιχειρηματικής νοοτροπίας 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3AeRNPDtcUu6lSvhehlwEX0IndiblzNKsM7Cw068-tpUNTE4QlBaT0VLQkxPUENNMjA5Q09TNFNPTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3AeRNPDtcUu6lSvhehlwEX0IndiblzNKsM7Cw068-tpUNjZFM1VMMldZSlVNRjBRUkkxTloxQUdBRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3AeRNPDtcUu6lSvhehlwEX0IndiblzNKsM7Cw068-tpUNjZFM1VMMldZSlVNRjBRUkkxTloxQUdBRS4u
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27/06/2022  

Green Business Skills, Πώς θα καλλιεργήσω τις πράσινες δεξιότητες στην 

τουριστική επιχείρησή μου  
 

 

Η πανδημία αλλά και η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλάζουν την 

συμπεριφορά των τουριστών και του τουριστικού προϊόντος.  Οι επιδόσεις στα πεδία της ESG 

(Environmental - Social - Governance) δημιουργούν την μεγάλη ευκαιρία στον τουρισμό για 

να επαναπροσδιοριστεί με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Στο δια-δραστικό αυτό δίωρο, θα μιλήσουμε και θα έρθουμε αντιμέτωποι με ζητήματα όπως: 

Ø Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης/ Πράσινη οικονομία-ανάπτυξη 

Ø Προϋπόθεση η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων 

Ø Πλεονεκτήματα επιχειρηματικών πρακτικών (μείωση περιβαλλοντικών κινδύνων / 

προβλημάτων, συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

εξοικονόμηση ενέργειας, εργαλείο marketing, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κτλ.) 

Ø Αρχές Διαχείρισης Ενέργειας/ Νερού/ Απορριμμάτων/Επικίνδυνων αποβλήτων 

Ø Περιβάλλον και Τουρισμός: Η βιώσιμη ανάπτυξη (που αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα) 

δίνει ευκαιρία στον τουρισμό για επαναπροσδιορισμό και έλεγχο των επιδόσεών της στα πεδία 

της στρατηγικής ESG (Περιβάλλον ,Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) 

Ø Πρακτικές και στρατηγική ESG 

Ø Παραδείγματα δράσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις (σχετικά με το περιβάλλον, την 

κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση) 

Ø Πράσινα ξενοδοχεία και Σήμα Green key 

Ø Ξενοδοχεία και διαχείριση απορριμμάτων /επικίνδυνων αποβλήτων (Τρόποι μείωσης, 

Ανακύκλωσης, Compost) 

Ø Ξενοδοχεία και διαχείριση ενέργειας/νερού/ εκπαίδευση προσωπικού 

Ø Success stories 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3AeRNPDtcUu6lSvhehlwEX0IndiblzNKsM7Cw068-tpUMjY3Q0xNMkdPMU1KRTNTU1lDMzBDNTlUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3AeRNPDtcUu6lSvhehlwEX0IndiblzNKsM7Cw068-tpUMjY3Q0xNMkdPMU1KRTNTU1lDMzBDNTlUTi4u

