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ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, θυγατρική 
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. με έτος ίδρυσης το 1891. Τα τελευταία 122 χρόνια 
ακολουθεί μια επιτυχημένη, συνεχώς εξελισσόμενη πορεία με κύριο στόχο της, την 
προσφορά μιας σταθερής και αξιόπιστης ασφάλισης στον Έλληνα πολίτη. Η Εθνική 
Ασφαλιστική, στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της, υπήρξε βασικός παράγοντας 
δημιουργίας ασφαλιστικής συνείδησης και εξακολουθεί και σήμερα να είναι κύριος 
άξονας ανάπτυξης του ασφαλιστικού τομέα.

http://www.anastasioud.gr

DIAS FINANCIAL

Η DIAS financial δημιουργήθηκε στις αρχές του 2010 από μία ομάδα έμπειρων στελεχών 
σε θέματα αναπτυξιακών προγραμμάτων-επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων που έχει 
στόχους:
• την αξιοποίηση των ευκαιριών πράσινης ανάπτυξης μέσω των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, όλων των 
κατηγοριών(οικιακών , επαγγελματικές στέγες , πάρκων).
• την αξιοποίηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών μέσω των 
αναπτυξιακών νόμων.
συνεργασία με τους πλέον κατάλληλους και αξιόπιστους φορείς για την παροχή στους 
πελάτες μας των καλύτερων υπηρεσιών με τους ευνοϊκότερους όρους.

http://www.dias-financial.gr

Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ

Η εταιρεία μας είναι αμιγώς ελληνική. Λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια και κατασκευάζει 
συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης και εφεδρικού φωτισμού. Εξάγει σε 72 χώρες 
όλου του κόσμου.Απασχολεί 140 άτομα. Εδρεύει στη Μεθώνη Πιερίας και διατηρεί 
υποκαταστήματα στην Αθήνα. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μας 
είναι ο κ. Λακασάς Δημήτριος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Σ.Ε.Β.Ε.

http://www.olympia-electronics.gr

UPGRADE

Το 2006 ιδρύθηκε η UPGRADE με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

http://www.upgrade.edu.gr

Α.ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

H Alpha Plan Consultants δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, μελετητικού έργου, και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιζητούν την οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω 
της εκπόνησης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης.

https://www.info@aplan.gr

DK CoNSULtANtS

Since 1999 in DK Consultants we support exporting companies to increase their ex-
ports and consolidate foreign markets. We provide a range of specialized marketing and 
sales services, which derive from our deep knowledge of the international business en-
vironment, by implementing research and innovative tools we have developed (DK tool 
– Kits™). our goal and simultaneously the benchmark of our work, is our customers’ 
profit growth. We have the capability to give meaningful and workable solutions to the 
challenges faced daily by a company in the international business environment.
Indicative Services we provide include:Export Marketing,Market Research, Strategic Mar-
keting Planning,Sales Management,Product/ Brand Management,Export Coaching,”Kina 
Consulting” Services

https://www.dkconsultants.gr

MCKINSEy&CoMPANy

McKinsey&Company is a global management consulting firm, with over 100 offices in 
52 countries, advising the top management of the world’s leading companies on key 
strategic, operational and organizational issues. We have a dual mission, which is to help 
clients make distinctive, substantial and lasting improvements in their performance, and 
to attract, develop, excite, and retain exceptional people.
the Athens office was formally established in 2000 and has built strong reputation in 
the business community by serving most of the top 15 Greek companies, in the private 

σε Επιχειρήσεις-Οργανισμούς. Σκοπός της εταιρείας είναι να ενισχύσει την 
επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Για την UP-
GRADE, η εξέλιξη μίας επιχείρησης είναι άμεση συνάρτηση του ανθρώπινου παράγοντα 
και για το λόγο αυτό επεκτάθηκε και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
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http://www.mckinsey.gr

CoCA CoLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μια ελληνική εταιρία που συνεχίζει να πιστεύει σε ένα 
καλύτερο αύριο για τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιείται επιτυχώς εδώ και 44 χρόνια. 

Η εταιρία δεν απομακρύνεται από το όραμα της ανάπτυξης συνεχίζοντας να προσφέρει 
στην ελληνική αγορά και την οικονομία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αποτελεί έναν από 
τους πιο σημαντικούς φοροδοτικούς οργανισμούς με σημαντική συνεισφορά στα κρατικά 
έσοδα.  

Αποτελεί μέλος του ελληνικού πολυεθνικού ομίλου, της Coca-Cola Hellenic, ενός από τους 
μεγαλύτερους εμφιαλωτές των προϊόντων της the Coca-Cola Company παγκοσμίως, με 
διεθνή παρουσία σε 28 χώρες.

Σήμερα αποτελεί τη μοναδική εταιρεία του κλάδου Τροφίμων και Ποτών που 
δραστηριοποιείται στην χώρα με 4 παραγωγικές μονάδες, οι οποίες παράγουν το 98% 
των προϊόντων που διακινεί στην ελληνική αγορά. 

Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον η  διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με 
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό στον άνθρωπο, την ουσιαστική 
προσφορά και την έμπρακτη συμμετοχή στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας της.

Τα προϊόντα μας

Η εταιρία παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της the Coca-Cola Company -Co-
ca-Cola,      Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Nestea 
(κοινοπραξία με Nestle), illyissimo (κοινοπραξία με illy)- αλλά και δικά της προϊόντα, που 
περιλαμβάνουν τους χυμούς Amita και Frulite, τα εμφιαλωμένα νερά ΑΥΡΑ, καθώς και 
προϊόντα όπως tuborg mixers και τα ενεργειακά ποτά Monster. 

http://www.coca-colahellenic.gr

VELtIo GREECE LtD

Σχεδιασμός-Ανάπτυξη& Τεχνική Υποστήριξη Τεχνολογιών-Παροχή Συμβούλων Logis-
tics& Λογισμικού

http://veltio.gr

and public sector. We serve clients across a number of industries, including banking/
insurance, telecom, energy and retail/consumer goods. our clients benefit from our ex-
pertise in a wide range of functional areas such as strategy, organization, operational 
improvements and marketing. We are looking to hire outstanding graduates and post 
graduates from a diverse range of backgrounds as entry level consultants. We provide 
invaluable skills, hands-on experience and thorough grounding in the commercial world. 
our consultants are supported with day-to-day mentoring and coaching, coupled with 
formal training programs, in order to develop their full potential.

SP-CARtoNPACK HELLAS AE

H SP-CARtoNPACK AE είναι η κορυφαία εταιρεία παροχής εξειδικευμένων λύσεων 
συσκευασίας στην Ελλάδα, με έμφαση στον πλέον σύγχρονο σχεδιασμό και στην τοπική 
εξυπηρέτηση, κοντά στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
Μέλος του Βρετανικού ομίλου DS SMItH PACKAGING, είμαστε οι μεγαλύτεροι 
κατασκευαστές κυματοειδούς στην Ελλάδα, με ηγετική θέση στην παραγωγή χάρτου 
για την κατασκευή κυματοειδούς χαρτονιού καθώς επίσης και στην προμήθεια 
εξατομικευμένων προστατευτικών συσκευασιών.

http://www.dssmithpackaging.eu

Με την εξαγορά της Τσακίρης ΑΒΕΕ το 2003, η εταιρία εισήλθε δυναμικά και στην αγορά 
των snacks πατάτας με τα προϊόντα Τσακίρης. 

PEoPLEAtWoRK-HELLAS

Η People at work - hellas ιδρύθηκε το 2008 από τον Νίκο Πρατσίδη, διευθυντικό 
στέλεχος στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, με 20ετή εμπειρία σε μεγάλες 
επιχειρήσεις (ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΝΙΚΗ - s/m 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, REGENCy CASINo, BoUtARI), και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα γραφεία της peopleatwork-hellas βρίσκονται στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Η δραστηριοποίηση της εστιάζεται κυρίως στις επιχειρήσεις στη Βόρεια 
Ελλάδα, όμως αναλαμβάνονται και υλοποιούνται με επιτυχία projects πανελλαδικά.

http://www.peopleatwork-hellas.gr
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Ανταμείβουμε τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα των επαγγελματιών μας με την 
εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας. Δίνουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
πρόγραμμα παροχών και οικονομικών κινήτρων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουμε την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του προσωπικού μέσα από πρωτοβουλίες και ενέργειες 
που διακρίνονται από τον ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα.

Η Ernst & young παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους τομείς 
Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών, Επιχειρηματικού κινδύνου, Τεχνολογίας και 
Ασφάλειας, Χρηματοοικονομικών και Φορολογικών υπηρεσιών. Ακόμη, επαγγελματικές 
ευκαιρίες προσφέρονται στα τμήματα της Οικονομικής Διεύθυνσης, Μηχανογράφησης, 
Ανθρώπινων Πόρων και Μάρκετινγκ.

http://www.ey.com

SKyWALKER

to skywalker.gr βγήκε στον αέρα το Μάιο του 1999, ξεκινώντας στην ελληνική αγορά 
την εποχή των ιστοσελίδων αναζήτησης εργασίας και φέρνοντας για πρώτη φορά 
ηλεκτρονικώς σε άμεση επαφή εργοδότες και υποψήφιους, αναπτύσσοντας υπηρεσίες 
επικοινωνίας για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.

http://www.skywalker.gr

oRANGE A.E ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ιστορία μας ξεκίνησε το 1989. Έκτοτε κατατασσόμαστε ως ο νούμερο ένας 
διαφημιστικός όμιλος στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι εταιρείες μας δραστηριοποιούνται στις δύο μεγαλύτερες αγορές της χώρας, Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.
Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών, τόσο σε above the line 
όσο και σε below the line επίπεδο.
Ενέργειες above the line:
- Συμβουλευτική στρατηγική
- Δημιουργική στρατηγική
- Στρατηγική μέσων
- Σχεδίαση & ανάπτυξη ιστοσελίδων

Ενέργειες below the line:

Διοργάνωση εγκαινίων, εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων, διαγωνισμών και 
events που συμβάλλουν καταλυτικά στην ισχυροποίηση των διαφημιζόμενων προϊόντων 
και τονώνουν κάθε εταιρική ταυτότητα.

MEDIA SAtURN ADMINIStRAtIoN A.E

Η Media Saturn, μέλος του Ομίλου Metro Group, ιδρύθηκε το 1961 ανοίγοντας το πρώτο 
κατάστημα Saturn στην Κολωνία και στη συνέχεια το 1979 το πρώτο κατάστημα Media 
Markt στο Μόναχο της Γερμανίας κατέχοντας μέχρι σήμερα την πρώτη θέση σε πωλήσεις 
ηλεκτρονικών ειδών σε 18 χώρες και αριθμώντας πάνω από 900 καταστήματα.

Στην Ελλάδα το πρώτο κατάστημα Media Markt άνοιξε τις πύλες του για το καταναλωτικό 
κοινό στην περιοχή του Αμαρουσίου το Νοέμβριο του 2005. Συνεχίζοντας την 
επιτυχημένη πορεία, η Media Markt το 2012 φτάνει να απαριθμεί 10 καταστήματα 

συνολικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
Το Νοέμβριο του 2012, η Media Markt ακολουθώντας τις επιτακτικές ανάγκες τόσο της 
σύγχρονης εποχής όσο και των πελατών, επεκτείνει την εμπορική της δραστηριότητα 
στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για 
online παραγγελίες προϊόντων.

http://www.mediamarkt.gr

ERNSt & yoUNG

Η Ernst & young κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, 
χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παγκοσμίως, οι 167.000 
άνθρωποί μας είναι ενωμένοι με τις κοινές αξίες μας και με σταθερή δέσμευση στην 
ποιότητα. Ξεχωρίζουμε βοηθώντας τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και την 
ευρύτερη κοινωνία στην επίτευξη των στόχων τους.

Από την 1η Ιουλίου 2008, η Ernst & young, έχει ενοποιήσει τα γραφεία της σε 93 
χώρες από την Eυρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική σε μια νέα ενιαία 
περιφέρεια που ονομάζεται ΕΜΕΙΑ. Η νέα περιφέρεια αυτή συνεργάζεται στενά με τις 
περιφέρειες της Αμερικής, Άπω Ανατολής, Ιαπωνίας, και Αυστραλίας έτσι ώστε να 
παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παγκοσμίως.

Αυτή η νέα δομή δίνει πολλαπλές ευκαιρίες στα στελέχη μας καθώς τους παρέχεται η 
δυνατότητα να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που προσφέρει διαρκώς νέες ευκαιρίες 
και προκλήσεις σε ένα διευρυμένο γεωγραφικά περιβάλλον.

Επιτυχία της Ernst & young στην αγορά αποτελεί η ικανοποίηση των πελατών της για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες ποιότητας και είναι αποτέλεσμα της ομαδικής λειτουργίας 
των επαγγελματιών της. Πιστεύουμε στις δημιουργικές αξίες που ενεργοποιούν τις 
κινητήριες δυνάμεις των ανθρώπων σε περιβάλλοντα εμπιστοσύνης και σεβασμού και 
συμβάλλουν στην επιτυχία των επαγγελματιών και των πελατών μας.
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qMEtRIC

Η qmetric παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και αναζήτησης 
εργασίας.

Υποστηρίζουμε και προσθέτουμε αξία στην επιλογή προσωπικού ή στην αναζήτηση 
εργασίας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψυχομετρικά τεστ διεθνούς αναγνώρισης, όπως 
το 16PF, το ΜΒΤΙ, το Wave, το Strong Interest Inventory και το Innovation PI καθώς και 
τα τεστ ικανοτήτων Swift Analysis Aptitude.

Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιώτες.

http://www.qmetric.gr

ΑΣΤΡΟΝ ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ανάπτυξις λογισμικού για εμπορικές, βιομηχανικές, τεχνικές εταιρείες - επιχειρήσεις και 
οργανισμούς.

http://www.astron.gr

to tHE PoINt AE

Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη 
αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 
και οργανισμών και υπάρχει έντονη πολιτική δραστηριότητα τοπικού ενδιαφέροντος.

Αντικείμενο της εταιρείας αποτελούν οι έρευνες κοινής γνώμης διαφόρων τύπων - με 
εξειδίκευση στον απαιτητικό τομέα των πολιτικών ερευνών, οι δημοσκοπήσεις ευρέος 
φάσματος, η ανάλυση, ο στρατηγικός σχεδιασμός και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων , την τόνωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων και τη 
διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού και η παροχή συμβουλών επικοινωνίας σε πολιτικά 
κόμματα ή/και πρόσωπα, σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει σημαντική εμπειρία και ειδική γνώση 
στον τομέα της έρευνας, της ανάλυσης του marketing και της επικοινωνίας. Τα στελέχη 
μας έχουν ειδίκευση και μακρά προηγούμενη θητεία σε τομείς όπως η στατιστική, το 
marketing, η πολιτική ανάλυση, η κοινωνική ψυχολογία, οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι 

εφαρμογές τους.

www.orangeadv.gr

Εδώ και 23 χρόνια, πρωταγωνιστούμε στο χώρο της επικοινωνίας. Η πολυετής μας 
εμπειρία και το γεγονός ότι δραστηριοποιούμαστε στις δύο σημαντικότερες αγορές της 
χώρας, μας καθιστά την επιλογή-κλειδί για μία εγγυημένα επιτυχημένη προβολή.

INtERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Η INtERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. είναι Ασφαλιστική Εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη και 
δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα σε όλους τους κλάδους ασφάλισης εκτός του 
κλάδου ζωής. Ιδρύθηκε το 1991 και σήμερα η μετοχική της σύνθεση αποτελείται από 
περίπου 1500 μετόχους. Είναι εισηγμένη στην ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
Ο κύκλος εργασιών έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια στα 50 εκατομύρια ευρώ, 
πάντα με υψηλή κερδοφορία. Απασχολεί 85 μισθωτούς και είναι η ναυαρχίδα ομίλου 6 
εταιριών στις οποίες απασχολούνται περίπου 110 εργαζόμενοι.

http://www.interlife.gr

GRECRUItMENt

Η Grecruitment είναι μία διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην 
υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός Ελλάδος. 
Προσφέρουμε υπηρεσίες στελέχωσης ελληνόφωνων υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα, 
και η υπηρεσία μας είναι χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση για τους 
υποψηφίους μας.

http://www.grecruitment.com

Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας αποτελούν την εγγύησή μας, όποια υπηρεσία και αν 
επιλέξετε.

http://www.tothepoint.gr

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η επιχείρηση (δ.τ. Computer Systems) ασχολείται με την επισκευή φορητών 
υπολογιστών και την ανάκτηση δεδομένων. Διαθέτει εργαστήριο επισκευής PCB με 
σταθμούς επεξεργασίας εξαρτημάτων BGA, SMD, εργαστήριο ανάκτησης δεδομένων 
με clean room και εμπορικό τμήμα που διαθέτει εξαρτήματα για φορητούς υπολογιστές. 
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tASty FooDS ΑΒΓΕ & PEPSICo-ΗΒΗ ΑΒΕ

Η PepsiCo δραστηριοποιείται στην αγορά των αλμυρών σνακ μέσω της θυγατρικής της 
εταιρείας tasty Foods και στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών μέσω της θυγατρικής 
της εταιρείας PepsiCo-ΗΒΗ.

http://www.pepsico.com.gr

AtLAS CoNSULtING

Η εταιρία A.tL.AS Consulting έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και παρέχει τις υπηρεσίες 
της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μια εταιρία που εδώ και τέσσερις δεκαετίας 
πρωταγωνιστεί στην παροχή Φορολογικών, Λογιστικών, Χρηματοοικονομικών & 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Τα τελευταία έτη η εταιρία αποτελεί σύνδεσμο για Ιατρούς 
και Νοσηλευτές που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.

Το όνομα της εταιρίας μας A.tL.AS είναι ακρωνύμιο των παρακάτω λέξεων που 
πλαισιώνουν το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε:

Αccounting (Λογιστική Υποστήριξη και Συμβουλευτική)
Τaxation Law (Φορολογική – Νομολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη)

Administration Specialists (Συμβουλευτική Ανάπτυξης Επιχειρήσεων)

http://www.oecon.gr

ΥΙΟΙ Ν.ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ Ο.Ε

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού. 
Ιδρύθηκε το 1984 και το από το 1991 ασκεί εμπορική δραστηριότητα σε ένα εκτεταμένο 
εύρος πελατών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια μέσω της χονδρικής πώλησης. Εδρεύει 
στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άνωθεν της περιφερειακής 
οδού με showroom, αποθήκες, γραφεία. Οι βασικές δραστηριότητες οι οποίες την 
διακρίνουν είναι η μεγάλη εξειδίκευση σε προϊόντα λαμπτήρων, λαμπτήρων οικονομίας 
και πάσης φύσεως LED. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στην έρευνα και στην 
καινοτομία για την εισαγωγή πιο εξελιγμένων και νεότερης τεχνολογίας προϊόντων. 
Λόγω της οικονομικής συγκυρίας η εταιρία εφαρμόζει ευέλικτα συστήματα λειτουργίας 

που έχουν αντίκρυσμα στην εργασιακή απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας και την 
βελτιστοποίηση των συνεργασιών της με φορείς και επιχειρήσεις. Η εταιρία έχει ως 

αρχή της την συνεχή βελτίωση μέσα από προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
(π.χ εκπαίδευση προσωπικού) και την ενδυνάμωση του πελατειακού της προφίλ με 
χρήση μέσων νέας τεχνολογίας και προβολής.

http://www.giako.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ & ΣΙΑ ΕΕ - oECoN GRoUP

Η oECoN GRoUP είναι μια εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης η οποία 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε πάνω από 30 χώρες του εξωτερικού. Παρέχει 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρίες, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου και σε Διεθνείς και Ευρωπαικούς οργανισμούς. 

http://www.atlasconsulting.gr

http://www.computer-systems.gr

Η επιχείρηση διαθέτει ακόμη ερευνητικό τμήμα με εργαστήριο επιστήμης υλικών όπου 
υλοποιεί ερευνητικό έργο σχετικό με τις δραστηριότητές της. tο portfolio των αλμυρών σνακ περιλαμβάνει γνωστά και επιτυχημένα προϊόντα όπως 

σνακ από πατάτα (Lay’s & Ruffles), σνακ από καλαμπόκι (Cheetos, Doritos & tasty 
Snacks), ξηρούς καρπούς και παστέλια (tasty Naturals), δημητριακά (quaker & tasty 
Corn Flakes).

Στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα προϊόντων 
όπως αναψυκτικά, ανθρακούχα και μη (Pepsi, 7UP & ΗΒΗ), κρύο τσάι (Lipton), χυμούς 
ΗΒΗ και ισοτονικά ποτά (Gatorade).

Στην PepsiCo οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας και επενδύουμε στις 
ικανότητες και ταλέντα τους. Φροντίζουμε για τη διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευσή 
τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ η καριέρα των ανθρώπων μας αποτελεί μέλημά 

μας.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ - HoNEyBEE

 Η Honeybee Audiovisual δραστηριοποιείται στο χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών 
και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων (ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, corporate 
videos - εταιρικές παρουσιάσεις, διαφημιστικά σποτ) και αναπτύσσεται με σταθερούς 
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http:// www.athenianbrewery.gr 
http:// www.responsibeerity.gr

παραγωγικής διαδικασίας και στην ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη 
κατανάλωση του αλκοόλ.

Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή 
εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Χατζόπουλο 
το 1931 και σήμερα είναι η ηγέτιδα του κλάδου στην Ελλάδα αλλά και μια από τις πιο 
ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις συσκευασίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Διαθέτουμε δύο παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη και ένα πλήρως οργανωμένο 
δίκτυο πωλήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ επενδύουμε συνεχώς σε καινοτόμο 
τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα ποιότητας και προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η συνεχής ανάπτυξη της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. βασίζεται κυρίως στην 
εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 χώρες. Εργαζόμαστε με πάθος, ώστε 
να προσφέρουμε μοναδικά προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις σε ότι αφορά στην εύκαμπτη 
συσκευασία, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πελατών μας 

σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

http://www.hatzopoulos.gr

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

http://www.agelioforos.gr

SPECISoFt Α.Ε.

Η εταιρεία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου 
λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα που περιέχουν 
γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης 
κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) 
αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός – Business 
Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη 
Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό 
λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.), γ) Επιχειρησιακά Παίγνια 
(Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό 
λογισμικό στα ανωτέρω θέματα, στ) νέες σειρές Expert που περιλαμβάνουν ανάλυση 
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σαν να την έκανε ειδικός(expert), ζ) Αναλύσεις 
επιχειρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση τους απο Τράπεζες.

http://www.specisoft.gr

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι μια από τις
σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το
1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και αποτελεί μέλος του Ομίλου Heineken 
N.V. Σήμερα έχει 4
εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα, τρία εργοστάσια μπίρας στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και ένα εργοστάσιο στη Λαμία που παράγει το φυσικό
μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ.

Είναι μια εταιρία που ξεχωρίζει τόσο για την
ιστορία της όσο και για τη συνέπεια, τις αξίες και την υπευθυνότητά της.
Επενδύει στον άνθρωπο μέσα από τους άξονες: Ανάπτυξη & Εκπαίδευση,
Προσωπικό Πλάνο Δυνατοτήτων, Αναγνώριση & Καινοτομία. Το 2013 βραβεύτηκε
για τρίτη συνεχή χρονιά ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα,
κατακτώντας την 3η θέση. Ακόμη, στο ετήσιο συνέδριο της KPMG, έχει
βραβευτεί για τις πρακτικές της στην Εκπαίδευση & Ανάπτυξη των ανθρώπων
της. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό
σύνολο, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση

ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισμό της

 http://www.honeybee.gr

ρυθμούς.

SARAH LAWRENCE

H Sarah Lawrence A.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 και δραστηριοποιείται στο 
σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία επώνυμων προϊόντων με την υπογραφή της 

Sarah Lawrence και στη διάθεσή τους μέσα από μια αλυσίδα 35 αποκλειστικών και 90 
μulti-brand καταστημάτων.

Τα προϊόντα σχεδιάζονται από καταξιωμένους σχεδιαστές και παράγονται από μία 
ομάδα έμπειρων στελεχών. Η συλλογή της Sarah Lawrence απευθύνεται στη σύγχρονη, 
δυναμική γυναίκα που προτιμά το άνετο και κομψό ντύσιμο για όλες τις ώρες της ημέρας 
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CREDoR ΕΠΕ

Η εταιρεία Credor ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1989 και ασχολείται με την αντιπροσώπευση 
ιταλικών & ισπανικών οίκων στον κλάδο των κατασκευών. Καλύπτει την αγορά Ελλάδας 
& Βουλγαρίας με εξειδικευμένο προσωπικό και ασχολείται επίσης με μεγάλα project & 
ξενοδοχεία. 

http://www.credor.gr

ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. είναι εταιρία Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών σε Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Προστασίας, Διαχείρισης, Ανάπτυξης και 
Ανάδειξης του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001 από ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία σε θέματα 
Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων, Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων, Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Χαρτογράφησης και GIS και αποτελεί συνέχεια των προσωπικών γραφείων 
των εταίρων της, τα οποία λειτούργησαν από το 1988. Είναι πιστοποιημένη κατά 
ISo 9001:2008 σε συνεργασία με την tUV HELLAS, με αντικείμενο πιστοποίησης : 
«Σύνταξη μελετών και παροχή Υπηρεσιών σε θέματα : φυσικού, αστικού & περιαστικού 
περιβάλλοντος – ανάπτυξης υπαίθρου – τεχνικών έργων – γεωγραφικών συστημάτων 
(GIS) και εφαρμογών – φωτογραμμετρίας – κτηματολογίου – βάσεων δεδομένων – 
ανάπτυξης λογισμικού & εφαρμογών πληροφορικής – διαχείρισης δασικών πυρκαγιών».

http://www.omikron-ltd.gr

LIDL ΕΛΛΑΣ

Η Lidl είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία στοντομέα του λιανικού 
εμπορίου, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1930 στη Γερμανία. Το1999 άνοιξε το πρώτο 
μας κατάστημα στην Ελλάδα. Δραστηριοποιούμαστε σε27 χώρες, με περισσότερα από 
9.500 καταστήματα στην Ευρώπη και συνολικά180.000 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα 
διαθέτουμε περισσότερα από 220 καταστήματακαι το προσωπικό μας ανέρχεται σε 
περίπου 4.000 εργαζόμενους. Ο αριθμός πελατών μας πανευρωπαϊκά υπερβαίνει 
τους 50.000.000 την εβδομάδα.Τι προσφέρουμε στους νέους εργαζόμενους: 
Καριέρα με προοπτικές: Ξεκινώντας στη Lidl, εξασφαλίζετε μια καριέρα με αξιοκρατικά 
κριτήρια. Φιλοσοφία μας είναι να εξελίσσουμε τους αξιόλογους συνεργάτες μας, 
προσφέροντας ευκαιρίεςανάπτυξης. Αποδοχές που ξεπερνούν το μέσο όρο της αγοράς. 
Αμείβουμε τους συνεργάτες μας με μισθούς και παροχές άνω του μέσου όρου στην 
αγορά εργασίας. Διαφυλάσσουμε τις νόμιμες παροχές και τα εργασιακά δικαιώματα, 
ώστενα μας αναγνωρίζετε ως έναν ελκυστικό εργοδότη. Ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
Αναλαμβάνουμε να σας προετοιμάσουμε πλήρως για τα νέα σας καθήκοντα. Κάθε νέος 
εργαζόμενος παρακολουθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο 
ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της θέσης. Εάν διαθέτετε δεξιότητες 
όπωςεπικοινωνία, ευθύτητα και συνέπεια τότε μπορείτε να γίνετε κι εσείς μέλος στην 
οικογένεια της Lidl.

http://www.sarahlawrence.com

Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Τα «Ζαχαροπλαστεία Χατζηφωτίου» έχουν ιστορία έξι δεκαετιών στην παραγωγή 
σταθερής ποιότητας προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.

Με προσήλωση στην παράδοση και σκοπό την αγνότητα και τη φυσική γεύση παράγουμε 
τυλιχτά σοκολατοειδή, σοκολατάκια, σιροπιαστά, κουλουράκια, κέικ, τσουρέκια και άλλες 
ζύμες, σφολιάτες γλυκές και τυροπιτοειδή, είδη patisserie και παγωτά στις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.

Με αρχή και στόχο την παραγωγή και διάθεση άριστων ποιοτικά προϊόντων απευθυνόμαστε 
στους καταναλωτές που απαιτούν ποιότητα και ενδεδειγμένη εξυπηρέτηση.

Τα ζαχαροπλαστεία Χατζηφωτίου είναι πιστοποιημένα με το πιο σύγχρονο σύστημα 
διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISo 2200:2005 από την tUV Hellas.

http://www.hatzifotiou.gr

και αποτελείται από ρούχα μοντέρνα, κομψά και ευκολοφόρετα, καθώς και από μία 
πλούσια γκάμα αξεσουάρ.

Η εταιρεία ακολουθεί σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και απαρτίζεται από ανθρώπινο 
δυναμικό με εξειδικευμένες σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πολύχρονη 
εργασιακή εμπειρία. Η άρτια οργάνωση των τμημάτων παραγωγής, μηχανοργάνωσης, 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, πωλήσεων, λιανικής, marketing, αλλά και 
ανάπτυξης δικτύου, εξασφαλίζει την πλήρη υποστήριξη της αλυσίδας και διασφαλίζει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

http://www.lidl.gr

www.omikron-ltd.gr
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KLEEMANN

Η KLEEMANN HELLAS ιδρύθηκε το 1983 με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της 
Γερμανικής KLEEMANN HUBtECHNIK GmbH. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην 
Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, ενώ γραφεία και εκθεσιακοί χώροι υπάρχουν τόσο 
στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής, 
σχεδιασμού και εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρα. Είναι από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά. Παράγει πάνω 
από 12.000 συστήματα ανελκυστήρων ετησίως ή το 2% της παγκόσμιας αγοράς νέων 
ανελκυστήρων.
Απολαμβάνει ηγετική θέση στη διαρκώς αναπτυσσόμενη Ελληνική αγορά (περίπου 70% 
σε εγκατεστημένες μονάδες και 47% σε αξία).

http://www.kleemann.gr

ENtERSoFt AE

Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή 
λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Ιδρύθηκε από πρωτοπόρους 
επιχειρηματίες και καταξιωμένα στελέχη που διαθέτουν εμπειρία πολλών δεκαετιών στον 
τομέα επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσιών. Η εταιρεία παρουσιάζει αλματώδη 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο.
Η εταιρεία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, την ελληνική εταιρεία 
Retail Link A.E. με εξαγορά που πραγματοποίησε το 2009, καθώς και εξαγωγική 
δραστηριότητα στην Κύπρο, Σερβία και Σαουδική Αραβία μέσω αντιπροσώπων. Διαθέτει 
ένα επιλεγμένο δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργατών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη 
υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του πελατολογίου της.
Χιλιάδες επιχειρήσεις, σε σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές στηρίζουν τις καθημερινές 
εσωστρεφείς και εξωστρεφείς λειτουργίες τους στις καινοτόμες λύσεις της Entersoft 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
Αποστολή της Entersoft είναι η διαρκής παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων 
Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, 
ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και η μέγιστη απόδοση των λύσεων που 
προτείνει και χρησιμοποιούν οι πελάτες της. 

http://www.entersoft.gr

HyAtt REGENCy tHESSALoNIKI

Hyatt Regency thessaloniki is a five-star hotel in the historic city of thessaloniki, Greece. 
the 152 rooms and suites at our hotel (min. 42 sq m) are the largest in northern Greece 
and include 34 suites.
the hotel offers the most extensive hotel meeting, conference and banquet facilities in 
both the city and the Balkans area, with a combined capacity of 1,050 guests along with 
great value meeting packages and personalized catering services.

Among the facilities at Hyatt Regency thessaloniki are Club olympus Fitness Centre, the 
Asian Spa Ayurvedic & City Retreat and a variety of restaurants and lounges.

http://www.thessaloniki.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html

Κ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ASSoS προσφέρουν στους σπουδαστές τους ολοκληρωμένα 
προγράμματα διδασκαλίας για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, 
Τούρκικα, Ρώσικα, Ελληνικά για αλλοδαπούς. Επίσης παρέχουν προγράμματα 
διδασκαλίας για ειδικά πτυχία όπως IELtS,toEFL,toEIC,GMAt,GRE,BULAtS κτλ.
Κατόπιν ζήτησης προσφέρουμε προγράμματα για Ολλανδικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, 
Φινλανδικά, Βουλγάρικα και Ιαπωνικά.
Στα ASSoSnet θα βρείτε προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και μια μεγάλη γκάμα από προγράμματα εξειδίκευσης ώστε να ξεχωρίσετε 
από τον ανταγωνισμό.

http://www.assos.edu.gr

ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΛΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

Η GECoN Ε.Π.Ε., δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών από το 
1979. Η συμβολή της όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 27 ετών στην αντιμετώπιση 
των οργανωτικών (…και όχι μόνο) προβλημάτων των επιχειρήσεων, ήταν καθοριστικής 
σημασίας. Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρίας στο χώρο της συμβουλευτικής, καθώς 
και η ακαδημαϊκή και η θεωρητική κατάρτιση που διαθέτει η ομάδα της GECoN, έχουν 
οδηγήσει στην επιτυχημένη προσαρμογή των πελατών της στο σύγχρονο περιβάλλον 
του έντονου ανταγωνισμού και στη δημιουργία μιας φιλοσοφίας στο εσωτερικό της 
επιχείρησης που αντιλαμβάνεται τον πελάτη της ως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της.

http://www.gecon.gr
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http://www.verobyaslanis.gr/index.html

EMMANoUILIDoU MARIA WEDDING JEWELLERy

Η κα Μαρία Εμμανουηλίδου έχει πραγματοποιήσει σπουδές στις Εφαρμοσμένες Τέχνες 
και την Γραφιστική το 1991. Στην διάρκεια αυτών ήρθε σε επαφή με το κόσμημα για 
πρώτη φορά. Από το 2000 ασχολείται ενεργά με το σχέδιο και την κατασκευή του 
κοσμήματος ειδικότερα με το κόσμημα της νύφης και την κατασκευή χειροποίητων 
στεφάνων.Έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις και διαγωνισμούς της “Κόσμημα” όπως και στο 
“exprensions and design”. Κοσμήματα από τη σχεδιαστική σειρά του γάμου έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα του EoMMEX φέροντας το σήμα “Ελληνικές Χειροποίητες Δημιουργίες”. 
Δημιουργεί προσκλητήρια, μπομπονιέρες και άλλα είδη γάμου που χαρακτηρίζονται για 
την μοναδικότητα και την εξαιρετική ποιότητά τους.

S.BARtZoS

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία γεωργικών- δασικών 
μηχανημάτων.

Τα είδη τα οποία διαθέτουμε είναι τα ακόλουθα:
- Σποροδιαλογείς, χορτοσυλλέκτες,λιπασματοδιανομείς, σκαλιστήρια όλων των   
γραμμικών καλλιεργειών
-    Χορτοκοπτικά, χορτοσυλλέκτες
-    Πολυμηχανήματα κοπής - σχίσης - μεταφοράς κορμών και καυσοξυλων
-    Τσεκούρια
-     Θρυμματιστές παραγωγής βιομάζας

http://www.bartzos.com             

ΔΟΜΝΑ ΑΕ

to 1993 είναι το έτος που ιδρύθηκε η εταιρεία “ΔΟΜΝΑ ΑΕ” από τον Ηλία και τη Μαρία 
Χατζηχριστοδούλου.

Σήμερα η δυναμική παρουσία της συγκεκριμένης εταιρείας στο χώρο της κάθετης 
παραγωγής εσωρούχων με το διακριτικό τίτλο “Vero by Aslanis” χαρακτηρίζεται ως η 
κύρια δραστηριότητα της.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία “ΔΟΜΝΑ ΑΕ” παράγει τα εσώρουχα “VERo by aslanis” τα 
οποία αποτελούν μια πλήρη πρόταση εσωρούχων για τον άντρα, την γυναίκα και το παιδί 
μέσα από μια μεγάλη συλλογή εσωρούχων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι ελκυστικές προτάσεις εσώρουχων “VERo 
by aslanis” χαρακτηρίζονται έντονα από υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ακολουθούν 
πάντοτε τις τάσεις της μόδας και το κυριότερο τις υπογράφει, ο γνωστός σε όλους μας 
και αγαπημένος μας σχεδιαστής, ο κ. Μιχάλης Ασλάνης.

Η εταιρεία “ΔΟΜΝΑ ΑΕ” στεγάζει όλες τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες σε 
υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκτάσεως 4.500 τετραγωνικών μέτρων σε 
περιοχή που βρίσκεται στο 4χλμ. Κατερίνης - Ν. Κεραμιδίου.

Διοικητικές υπηρεσίες, εκθεσιακοί χώροι, παραγωγή, άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένες 
αποθήκες, τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης βρίσκονται όλα στις ίδιες εγκαταστάσεις 
ακολουθώντας ένα μοντέλο άψογης οργάνωσης και διοίκησης το οποίο συνδυάζει με 
απόλυτη επιτυχία την εμπειρία, την γνώση και την δημιουργικότητα δυο γενεών, του 
προέδρου της εταιρείας, κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου και της υπεύθυνης τομέα ανάπτυξης, 
κας Δόμνας Χατζηχριστοδουλου.

Οι προτάσεις της είναι ιδιαίτερα ποιοτικές και δεμένες με τις απαιτήσεις της κάθε 
παραγγελίας.         

Δραστηριότητες επιχείρησης: Σχέδιο Κατασκευή Κοσμημάτων - Λιανική χονδρική 
εμπορίου κοσμήματος - Κατασκευή και σχεδιασμός ειδών γάμου και βάπτισης - 
Κατασκευή και σχεδιασμός προσκλητηρίων. 

NoVoCAPtIS CoGNItIVE SyStEMS & RoBotICS

Η NoVoCAPtIS είναι μια νέα εταιρία υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει λύσεις και 
προϊόντα στους χώρους της ρομποτικής, ευφυών συστημάτων, διάχυτης νοημοσύνης, 
περιβάλλοντος, ασφάλειας εργασίας και εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Οι λύσεις 
της εταιρίας απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά και υπάρχει έντονος εξωστρεφής 
προσανατολισμός. Η εταιρία συμμετέχει σε πολλαπλά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ 
και εκτελεί επ’ αμοιβή έρευνα και ανάπτυξη για δημιουργία προϊόντων και λύσεων για 
άλλους οργανισμούς. Η πιο πρόσφατη ερευνητική συνεργασία είναι με το CERN για την 
ανάπτυξη συστήματος προσωπικής ασφάλειας εργασίας σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Το 
σύστημα χρησιμοποιείται από τις ομάδες συντήρησης για εργασίες στο πείραμα AtLAS 
και τον επιταχυντή LHC. 

http://www.novocaptis.com      
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http://www.titan.gr                                    

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η Διαφημιστική Εταιρία “Partner” ιδρύθηκε το 2006 και ακολουθεί έκτοτε ανοδική 
πορεία στο χώρο της διαφήμισης. Το αντικείμενο της εταιρίας αποτελεί κυρίως η έντυπη 
διαφήμιση. Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κάθε πελάτη ξεχωριστά, και με 
φαντασία, δημιουργικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα τον βοηθάμε να τα ξεπεράσει 
σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον. 

Από το 2009, η εταιρία μας ασχολείται και με τη πώληση αναλωσίμων γραφείου-
γραφικής ύλης, ένας τομέας που θεωρούμε ό,τι θα έχει ιδιαίτερη άνθηση.

http://www.tsitiridis.gr                     

CUStoMEDIALABS

We are a full-service agency that helps businesses thrive in a digital world. our core 
DNA is digital, but we deliver strong brand solutions in every medium. We understand 
that to change the world, you need to inspire people. that’s why everything we do is 
human-centric: our ideas, our team, and our approach. customedialabs has offices in 
North America and Europe.

http://www.customedialabs.com/careers    

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 

Η Φάρμα Κουκάκη βρίσκεται στους κάτω Αποστόλους Κιλκίς, σε ένα χώρο 600 
στρεμμάτων όπου ο καθαρός αέρας και το απόλυτα φυσικό περιβάλλον δημιουργούν 
ιδανικές συνθήκες εκτροφής και ανάπτυξης της φυτικής της παραγωγής και του ζωικού 
της κεφαλαίου (καλλιέργειες ζωοτροφών, αγελάδες, πρόβατα). Από το 1977, η Φάρμα 
Κουκάκη λειτουργεί οργανωμένα ως πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα και η ταχύτατη 
ανάπτυξη της, την οδήγησε σε καθετοποίηση της παραγωγής το 1999, με την προσθήκη 
σύγχρονης μονάδας παστερίωσης. Στα τέλη του 2003, δημιουργήθηκε μια πλήρης 
προβατοτροφική μονάδα με υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας, συμπληρώνοντας έτσι 
τις ανάγκες της Φάρμας Κουκάκη για ανάπτυξη στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.

http://www.koukfarm.gr                  

ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμπλήρωσε 110 χρόνια δραστηριότητας, καθώς η μητρική Εταιρία Α.Ε. 
Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του 
στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
από το 1912, ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική 
και εμπορική, σε 13 χώρες.

Η δραστηριότητα αυτή ασκείται μέσω θυγατρικών εταιριών, στις οποίες ο ΤΙΤΑΝ έχει 
πλήρη ή πλειοψηφικό (μετοχικό) έλεγχο ή κοινοπρακτική συμμετοχή, και καλύπτει τους 
εξής κλάδους:
-    Παραγωγή τσιμέντου (φαιού και λευκού), σκυροδέματος και αδρανών υλικών
-    Διακίνηση - διανομή τσιμέντου
-    Επεξεργασία και βιομηχανική αξιοποίηση ιπτάμενης τέφρας 
σταθ μών ηλεκτροπαραγωγής
-    Κονιάματα 
-    Τσιμεντόλιθους

Η διαχρονικά επιτυχής επιχειρηματική πορεία και καταξίωση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στηρίχθηκε 
στην εφαρμογή των εκάστοτε πιο σύγχρονων τεχνολογιών, διαδικασιών και μεθόδων 
έρευνας παραγωγής και διακίνησης-εμπορίας προϊόντων, στη συστηματική έρευνα και τη 
συνεχώς αναβαθμισμένη τεχνογνωσία του, στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό 
του. Διασφαλίζεται, ήδη, και ενισχύεται από ένα σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
με αποτελεσματική, ευέλικτη οργανωτική και διοικητική δομή, εφαρμογή των πλέον 
εξελιγμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης-επιμόρφωσης των εργαζομένων 
σε όλα τα επίπεδα, σε όλο το γεωγραφικό φάσμα και τους κλάδους δραστηριότητας του 
Ομίλου και ένα στέρεο υπόβαθρο αξιών και κοινωνικής υπευθυνότητας, με κεντρικό 
άξονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

SABIC GREECE MEPE 

Εταιρεία πετροχημικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θυγατρική εταιρεία του κολοσσού SABIC 
που εδρεύει στη Σ.Αραβία. Λειτουργεί ως γραφείο πωλήσεων με κύριο αντικείμενο τα 
πολυμερή.

http://www.sabic-europe.com/our-company/contact/_en/sales-office-greece.htm                  
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http://www.daiosplastics.com                  

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία Δάιος Πλαστικά Α.Ε έχει ως αφετηρία το έτος 1977. Μέσα σε σύντομο όμως 
διάστημα η εταιρεία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων 
προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Σύμφωνα πάντοτε με τη φιλοσοφία ανάπτυξης 
και πρωτοπορίας που διέπει τη λειτουργία της, εμφάνισε στην αγορά προϊόντα τα 
οποία προσέφεραν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν οι 
παραγωγοί. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών 
της η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο ισχυρότερο της όπλο: στην παραγωγή ιδεών, 
ολοκληρωμένων προτάσεων και μεθόδων που έχουν ως μοναδικό στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας και την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ - Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ

Πρότυπος μουσικός βρεφονηπιακός σταθμός & νηπιαγωγείο “o Μικρός Μαέστρος”

Ο «Μικρός Μαέστρος» όλα τα χρόνια της λειτουργίας του επιδιώκει να υπάρχει μεταξύ 
των ανθρώπων που απαρτίζουν το δυναμικό του παιδικού σταθμού οικογενειακό κλίμα 
συνεργασίας, για να προσφέρει στα παιδιά τις καλύτερες υπηρεσίες, γιατί το παιδί σε 
αυτήν την ηλικία διαμορφώνει το μεγαλύτερο μέρος του χαρακτήρα του. Αγάπη, ασφάλεια, 
στοργή και θαλπωρή είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αγκαλιάζουν 
καθημερινά τα παιδιά, ώστε το καθένα από αυτά να νιώσει ότι ο παιδικός σταθμός είναι 
η προέκταση του οικογενειακού του περιβάλλοντος. 

http://www.mikrosmaestros.gr/blog                    


