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Adecco HR

Ο όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Ο χώρος αυτός αποτελεί μια σημαντική αγορά 
στην παγκόσμια οικονομία, που πρωταρχικό στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών των 
επιχειρήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

o όμιλος Adecco αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό ανθρώπινου δυναμικού στον 
κόσμο. Τα 5.500 γραφεία σε περισσότερες από 60 χώρες, οι 100.000 εταιρίες-πελάτες 
και οι 700.000 εργαζόμενοι πιστοποιούν την ασυναγώνιστη εμπειρία του ομίλου Adec-
co στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Ο όμιλος Adecco εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, 
έχοντας αναπτύξει ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την κάλυψη κάθε θέσης εργασίας, 
ανεξάρτητα από ειδικότητα ή ιεραρχική βαθμίδα. Ο όμιλος Adecco είναι η μοναδική 
εταιρία που καλύπτει θέσεις εργασίας από entry level μέχρι senior management, 
επομένως υπάρχει η δυνατότητα για μία εταιρία να επιλέξει έναν προμηθευτή για την 
κάλυψη όλων των αναγκών της, ο οποίος μάλιστα προμηθευτής γνωρίζει καλά όλες τις 
δομές και την κουλτούρα της εταιρίας-πελάτη.

Στην eλλάδα ο Όμιλος Adecco ιδρύθηκε το 2000 και αποτελείται από τις εταιρίες Adec-
co, Atlas και lee Hecht Harrison. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει επεκτείνει το δίκτυο 
υποκαταστημάτων, αλλά και τις δραστηριότητές του, σε σημείο που να καλύπτει επαρκώς 
το λεκανοπέδιο Aττικής, τη Θεσσαλονίκη, και την ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.

http://www.adecco.gr

AXINAR

Κύριο αντικείμενο της Axinar είναι η κατασκευή λεβήτων καύσης ξύλου και pellet. Ο 
άριστος σχεδιασμός των μηχανημάτων της Axinar σε συνδυασμό με την προσεγμένη 
τους κατασκευή και τα υψηλής ποιότητας υλικά καθιστούν τα μηχανήματα της Axinar 
εφάμιλλα άλλων ευρωπαϊκών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας.

Η Axinar με τη συμμετοχή της σε πολλές κλαδικές, τοπικές και διεθνείς εκθέσεις κατάφερε 
να γίνει ευρέως γνωστή και σταθερά να διευρύνει το δίκτυο των αντιπροσώπων της 
στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα η ομάδα της Axinar προετοιμάζει την είσοδό της στη διεθνή 
αγορά με τη συμμετοχή της σε μεγάλες διεθνής εκθέσεις και τις επαφές της με πιθανούς 
πελάτες του εξωτερικού.

http://www.axinar.com
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B-oPeN A.e.

Παροχή cloud Paas & saas λύσεων λογισμικού παγκοσμίως, ανάπτυξη και υλοποίηση 
ειδικών cloud πληροφοριακών συστημάτων για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

http://www.b-open.gr

deutscHe MedIzIN AllIANz GMBH

Εταιρεία που ασχολείται με τη διαμεσολάβηση για εύρεση θέσεων εργασίας και 
ειδικότητας για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στη Γερμανία. Παρέχουμε τμήματα 
εκμάθησης γερμανικών με ιατρική ορολογία και αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες 
απόκτησης της γερμανικής άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και της αναγνώρισης 
της ειδικότητας. Υποστηρίζουμε τον υποψήφιο σε όλα τα θέματα που αφορούν το ξεκίνημα 
και την ενσωμάτωσή του στη Γερμανία.

http://www.medizin-allianz.de

edAsys

edasys is an exciting high-tech startup company with a clear vision: to bring to engi-
neers new simulation possibilities.

our mission is to make today’s complex simulations fast and simple. to provide cloud 
simulation solutions for the upcoming markets of big simulations: electronics, nanotech-
nology, drug-design, bio-simulations and more. 

We leverage new technology to build from ground up the most efficient simulation en-
gine ever for the soon-to-come “cloud simulation” era and we are passionately trying to 
offer this technology in the most easy to use way.

http://www.edasys.eu
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eMPloy-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

H eMPloy εστιάζει σε τρεις διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Στον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό Μαθητών και φοιτητών, στη Δια Βίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών-
Επιστημόνων-Επαγγελματιών και στη Συμβουλευτική Καριέρας Ανέργων και 
Νεοεισερχόμενων στην Αγορά Εργασίας. Και στα τρία αυτά πεδία παρέχει ένα πλέγμα 
υπηρεσιών που αποτυπώνεται με ατομική συμβουλευτική, εξειδικευμένα λογισμικά και 
εκδόσεις καθώς και επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα.

http://www.e-employ.gr

eNeRGeAN oIl & GAs

Η energean oil & Gas είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογανανθράκων, με επίκεντρο τις 
περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής.

Η energean oil & Gas είναι η μόνη εταιρία που παράγει πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο στην Ελλάδα. Διαθέτει δε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας ως 
operator στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή πεδίων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου σε θαλάσσιες περιοχές.

Η εταιρία κατέχει σε ποσοστό 100% τις δύο άδειες ανάπτυξης κοιτασμάτων 
στην χώρα σε θαλάσσιες περιοχές στον Πρίνο και στη Νότια Καβάλα, καθώς 
και (ως operator) δύο άδειες έρευνας στην Αίγυπτο, στον Κόλπο του Σουέζ και 
στην Άνω Αίγυπτο. Επίσης, μετά οπό διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του 
open door, ανέλαβε την ερευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων σε 2 ακόμη 
περιοχές στην Ελλάδα, στα Ιωάννινα και το Κατάκολο.

Η energean έχει επενδύσει την τελευταία εξαετία περί τα 180 εκατομμύρια 
ευρώ, επιτυγχάνοντας να αναβιώσει την παραγωγική δραστηριότητα στον 
Πρίνο και στη Νότια Καβάλα.  Από τα κοιτάσματα στον Κόλπο της Καβάλας 
έχουν παραχθεί συνολικά περί τα 110 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, παρά το ότι οι 
αρχικές εκτιμήσεις αναφέρονταν στα 60 εκατ. βαρέλια.

Η energean oil & Gas διαθέτει πλέον την εμπειρία από 94 γεωτρητικές 
προσπάθειες στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, σε περιοχές  με ιδιαίτερα δύσκολη 
γεωλογία καθώς και αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, λόγω και της 
τουριστικής δραστηριότητας σε μέρη όπως η Θάσος αλλά και το Σαρμ Ελ 
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Σέιχ, καθώς και την εμπειρία από την λειτουργία τεσσάρων γεωτρυπάνων τα 
τελευταία χρόνια στον Κόλπο της Καβάλας.

http://www.energean.com

eRNst & youNG

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, 
χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα 
των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις 
κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη 
που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. 
Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για 
τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

http://www.ey.com

GRecRuItMeNt

We know how important people are to a business. We understand what’s needed to 
match highly skilled engineering, It, Business and Medical candidates with some of the 
largest organizations and projects around the globe. We lead the way in supporting 
Greek talent in finding a job challenge abroad and we work with an enviable network of 
clients. We’re incredibly proud of our reputation.

http://www.grecruitment.com

IcAP GRouP Ae

H IcAP Group – με €63 εκατομμύρια έσοδα και 1.300 εργαζομένους- είναι ο 
μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει 
γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με 
θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία στην Κύπρο και στην Τουρκία. Η 
IcAP Group μετά την εξαγορά της στις αρχές του 2007 από το seef fund της Global 
finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
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εξελίσσεται ταχέως σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, έχοντας υπερτριπλασιάσει τα μεγέθη 
της. Παρέχει δε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 
μεγάλες κατηγορίες:  credit Risk services, Marketing solutions, Management consulting 
και People solutions.

http://www.icap.gr

INteRNAtIoNAl lIfe

Η Ιniternational life είναι Μια εκ των κορυφαίων Ασφαλιστικών εταιρειών και 
δραστηριοποιείται 56 χρόνια στην Ελλάδα με ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και με πάρα 
πολλές διακρίσεις σε παγκόσμιο ασφαλιστικό επίπεδο! οι άνθρωποι μας είναι υψηλών 
προδιαγραφών, εκπαιδεύονται συστηματικά ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις του σήμερα, και είναι χαρακτηριστικό ότι ολοένα και περισσότεροι 
επαγγελματίες του χώρου μας, τα τελευταία χρόνια στρέφονται προς τα εμάς, και ζητούν 
να συνεργαστούν μαζί μας! τα προϊόντα μας είναι πολύ ευέλικτα και ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, ενόσω και  οι αμοιβές που αποδίδονται στους 
πετυχημένους αλλά και στους νέους συνεργάτες μας είναι ιδιαίτερα πλουσιοπάροχες και 
καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία του κλάδου μας!

http://www.inlife.com.gr

INteRNAtIoNAl PlAceMeNt seRvIces / zeNtRAle Aus-
lANds -uNd fAcHveRMIttluNG (zAv)

International employment services of the federal employment Agency of Germany 
(public sector).

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/index.htm

KleeMANN HellAs

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 
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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.

http://www.kleemann.gr

lIdl HellAs & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η lidl είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία στον τομέα του λιανικού 
εμπορίου, με καταστήματα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και προσωπικό που 
ξεπερνά τα 180.000 άτομα. 
Ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1930. Το πρώτο κατάστημα lidl άνοιξε το 1973 στο ludwig-
shafen, και σήμερα λειτουργούν πάνω από 9.500 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Η 
lidl Ελλάς αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, διαθέτοντας μέχρι σήμερα περισσότερα 
από 220 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 
Βασική αρχή μας είναι η «Ποιότητα και τιμή με διαφορά!». Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, από προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές, και 
πάντα στην καλύτερη τιμή.

http://www.lidl.gr

lINK - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΑΤΟΣ

H εταιρία «link» λειτουργεί από το 1990 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στεγαζόμενη σε 
ιδιόκτητες νεόδμητες εγκαταστάσεις 525 τμ. Ενδεικτικές προσφερόμενες υπηρεσίες:

•	 Ενάρξεις	–	Λύσεις	–	Συγχωνεύσεις	εταιριών	κάθε	νομικής	μορφής
•	 Τήρηση	Βιβλίων		Β’	&	Γ’	Κατηγορίας
•	 Σύνταξη	Οικονομικών	Καταστάσεων
•	 Οργάνωση	-	Επίβλεψη	και	Εσωτερικός	Έλεγχος	Λογιστηρίων
•	 Μισθοδοσία	-Εργατικά	και	Ευέλικτες	μορφές	απασχόλησης	
•	 Φορολογικές	Δηλώσεις	Φυσικών	και	Νομικών	προσώπων
•	 Αξιόπιστες	Φοροτεχνικές	Συμβουλές	σε	σύνθετα	προβλήματα
•	 Υποστήριξη	φορολογικών	ελέγχων	Επιχειρήσεων	&	Φυσικών	Προσώπων

Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων



12

•	 Business	&	Marketing	Plans
•	 Μελέτες	Επιδοτήσεων	ΕΣΠΑ-	ΟΑΕΔ

http://www.link.com.gr

McKINsey & coMPANy

McKinsey&company is a global management consulting firm, with over 90 offices in 52 
countries, advising the top management of the world’s leading companies on key strate-
gic, operational and organizational issues. 

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 
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 
expertise 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.

http://www.mckinsey.gr

MedIA sAtuRN ΕΛΛΑΣ Α.Ε

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 17 χώρες. Ο Όμιλος Media saturn αριθμεί πάνω από 900 
καταστήματα εκ των οποίων τα 52 άνοιξαν τις πύλες τους στο καταναλωτικό κοινό το 
2012 απασχολώντας σε παγκόσμια κλίμακα  συνολικά 65.000 εργαζόμενους. 
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 σήμερα 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 
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τον τρόπο τη δυνατότητα για online παραγγελίες προϊόντων.

http://www.mediamarkt.gr

MeGA BRoKeRs s.A.

Μεσιτική εταιρεία ασφαλειών με κύριο αντικείμενο της οι αστικές ασφαλιστικές 
συμβάσεις παντός τύπου. Κατέχει ηγετική θέση χώρο των ασφαλειών ως η μεγαλύτερη 
εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σήμερα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες 
στην Ευρώπη. Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε για το 2013 τα 40 εκ. σε μικτά ασφάλιστρα 
γεγονός, που καθιστά την εταιρεία μεγαλύτερη από αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη εστιάζεται, τα τελευταία 2 χρόνια, στο 
υποκατάστημα της εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Meteco ΑΕ

Η Meteco είναι μια ηγετική εταιρία στο χώρο της ανακύκλωσης και εμπορίας σιδηρούχων 
και μη σιδηρούχων σκραπ μετάλλων και παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πελατών.  Η εταιρία ιδρύθηκε το 1978, εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη και διατηρεί συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το εμπόριο για μας, είναι κάτι περισσότερο από τον βασικό συνδετικό κρίκο όλων των 
δραστηριοτήτων μας. Είναι ο αγωγός μέσω του οποίου λαμβάνουμε και μοιραζόμαστε 
ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την αγορά, διατηρούμε τη ροή της ρευστότητας μας 
και χτίζουμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις.

http://www.metecogroup.com

MetlIfe 

H Metlife αποτελεί παγκόσμια δύναμη στον κλάδο των Ασφαλειών Ζωής, Ομαδικών 
Ασφαλίσεων, Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων & Επενδύσεων Κεφαλαίου.   Με εμπειρία 
& τεχνογνωσία 150 ετών κατέχει σήμερα ηγετικές θέσεις στις αγορές των ΗΠΑ, 
Ιαπωνίας, Λατινικής Αμερικής, Ασίας & Ευρωπης παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες σε 
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πάνω από 90.000.000 ασφαλισμένους σε 50 χώρες.  Η οικονομική ισχύς της εταιρίας, 
η φερεγγυότητα, τα καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα & η ποιότητα του ανθρώπινου 
δυναμικού μας ειναι τα στοιχεία που δημιουργούν ένα κόσμο σιγουριάς τόσο για τους 
ασφαλισμένους μας όσο και για τα στελέχη μας.  Περισσότερες πληροφορίες στο site 
της εταιριας 

http://www.metlife.gr

Mls MultIMedIA s.A.

Η Mls Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο των multimedia και την μετέπειτα εμπορική 
αξιοποίησή της.

Το 1999 η εταιρία κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας (european 
Information technology Grand Prize) ενώ τον Μάιο του 2001 εισήχθη στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών. Σήμερα το όνομα της είναι συνυφασμένο με καινοτομικά προϊόντα 
τεχνολογίας, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, που βρίσκουν εφαρμογή 
σε όλα τα πεδία όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστικές συσκευές, από την αυτοκίνηση 
και την εκπαίδευση έως το γραφείο και την ψυχαγωγία. 

Προϊόντα
Έχοντας	υιοθετήσει	αμιγώς	πελατοκεντρική	πολιτική,	η	εταιρία	δημιουργεί	πρωτοποριακά	
προϊόντα που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πελάτες της. Η συνεχής 
εξέλιξη της πηγάζει από την ισχυρή της δέσμευση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&d). Οι 
επενδύσεις στον τομέα του R&d, σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάπτυξης καινοτομικών 
λύσεων, επιτρέπουν στην Mls να προσφέρει συνεχώς προηγμένα και χρήσιμα προϊόντα 
στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται αλλά και να επεκτείνεται σε νέους τομείς που 
προωθούν την τεχνολογία.

http://www.mls.gr

PARtNeR-ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η εταιρεία Partner δραστηριοποιείται στο χώρο της διαφήμισης, των εκτυπώσεων και 
της εμπορίας αναλωσίμων γραφείου.
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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, 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

PePsIco

Η Pepsico στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στον χώρο των μη αλκοολούχων ποτών (Pep-
sico - ΗΒΗ), όπως Pepsi - cola, 7uP, lipton Ice tea, HBH (αναψυκτικά και χυμούς), Gato-
rade και των αλμυρών snacks (tasty foods), όπως lay’s, Ruffles, doritos, cheetos,tasty 
snacks, quaker, tasty Naturals.

http://www.pepsico.com.gr

qMetRIc

Η qmetric παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, στελέχωσης 
και αναζήτησης εργασίας χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψυχομετρικά τεστ διεθνούς 
αναγνώρισης, καθώς και τεστ ικανοτήτων. Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιώτες.

http://www.qmetric.gr

sINGulARloGIc

Η singularlogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων 
Πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και 
διάθεση προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση 
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Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα καθώς 
και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.

http://www.singularlogic.eu

sItAel HellAs s.ltd

sItAel Hellas is a Greek enterprise able to cover all the processes needed for the de-
sign, development, Production and qualification of Instruments, electronics and Micro-
electronics systems compliant with high reliability standards. 

sItAel HellAs is able to cover all the processes needed for the development of elec-
tronic equipment and sub-systems compliant with high reliability standards. 

the company has been founded in 2013, carrying out activities especially in the in-
space propulsion field. 

Based in veria, Greece, sItAel Hellas is an established Greek player, being the focal 
point of all Greek customers and users of sItAel technology and promoting the solu-
tions and systems of sItAel in the space and Industrial markets.

http://www.sitael-hellas.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

sP-cARtoNPAcK HellAs Ae

H sP-cARtoNPAcK Ae είναι η κορυφαία εταιρεία παροχής εξειδικευμένων λύσεων 
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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

uPGRAde coNsultING & tRAINING

Η uPGRAde consulting and training είναι μια δυναμική εταιρεία στο χώρο των εταιριών 
Συμβουλών Management και μελετητικού έργου.

Η upgrade ιδρύθηκε το 2006 και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας εξειδικευμένων 
συμβούλων με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής στον ιδιωτικό και στο 
δημόσιο τομέα. Η upgrade διαθέτει μια ομάδα επιστημονικών συνεργατών, επιτυχημένα 
στελέχη με πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, που μπορούν να 
παρέχουν πρόσθετη αξία σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.

Στην uPGRAde, πιστεύουμε ότι η κατάρτιση είναι ζωή και ότι το κάθε άτομο μαθαίνει:

•	 Ανά	πάσα	στιγμή
•	 Οπουδήποτε
•	 Με	οποιονδήποτε	τρόπο

http://www.upgrade.edu.gr

vAMP A.e.

Εταιρεία κατασκευής και εμπορίας πιτζαμών, ρούχων σπιτιού, ρούχων θαλάσσης και 
εσωρούχων, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

http://www.vamp.gr
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veltIo GReece

Η veltio Greece αποτελεί την Ελληνική παρουσία της Αμερικανικής εταιρείας συμβούλων 
veltio llc. Η veltio ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης 
εφοδιαστικής αλυσίδας επιχειρήσεων. 
Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει συστήματα πρόβλεψης ζήτησης, σχεδιασμού 
πόρων και βελτιστοποίησης τροφοδοσίας σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
παγκοσμίως (fortune Global 500).

http://veltio.gr

WeB4BusINess sINGle MeMBeR P.c.

H web4business είναι μία καινούρια εταιρεία πληροφορικής. Εδρεύει στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη και το αντικείμενο της έχει να κάνει με την κατασκευή και σχεδιασμό 
ιστοσελίδων και e-shop, με όλες τις μεθόδους e-marketing (social media,newsletters) 
και την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών που βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στον κλάδο 
της υγείας που χρησιμοποιούνται είδη από μεγάλους οργανισμούς παροχής περίθαλψης.

http://www.web4business.gr

XclusIve AGeNcIes

Η εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον χώρο του ενδύματος 
τα τελευταία 13 χρόνια. Αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους υφασμάτων από όλο τον 
κόσμο,	αλλά	και	Έλληνες	κατασκευαστές	υφασμάτων	και	αξεσουάρ	μόδας.	Πελάτες	της	
εταιρείας είναι τόσο Ελληνικές βιοτεχνίες κατασκευής ενδυμάτων όσο και εταιρείες που 
εδρεύουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της αγοράς και των πελατών της, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει στόχο την συνεχή 
εξυπηρέτηση αυτών, με πρωτοποριακά προϊόντα της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας.

Α. ΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Η AlPHA PlAN είναι μια καταξιωμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
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Συνεργαζόμενη με δυναμικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, σήμερα αποτελεί μια από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα παρέχοντας:

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης, διοίκησης και επιχειρησιακής 
ανάπτυξης,Μελετητικές υπηρεσίες επιδοτούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, Εξειδικευμένες υπηρεσίες Marketing consulting και 
έρευνας αγοράς, Μελέτες συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης, Υπηρεσίες επιλογής και αξιολόγησης 
προσωπικού. Σήμερα, κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών με γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Κρήτη, Ρόδο, Ιωάννινα και 
Αλεξανδρούπολη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
όλη την Ελλάδα. Παράλληλα η Alpha Plan consultants διαθέτει και αναπτύσσει σταδιακά 
δίκτυο συνεργασιών έξω από τα ελληνικά σύνορα, όπως με τη χώρα της Βουλγαρίας, 
Κύπρο,  κ.λ.π.  θεωρώντας την σημαντική αναφορά στον ενεργό επιχειρηματικό στίβο. 

Η οργανωτική δομή της AlPHA PlAN, βασίζεται σε ένα υπεύθυνο, ευέλικτο και 
αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης. Επιτρέπει και προωθεί την κατανομή ευθυνών και 
αρμοδιοτήτων. Γι’ αυτό τα στελέχη της χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
ικανότητα λήψης αποφάσεων.

http://www.aplan.gr

Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η βιομηχανία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1931 και έκτοτε πρωταγωνιστεί 
στην ανάπτυξη της εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα, έχοντας ισχυρή εξαγωγική 
δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές. Η εταιρεία διαθέτει δύο υπερσύγχρονες μονάδες 
παραγωγής στο Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας, Iso 9001:2008, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Iso 
22000:2005, το Βρετανικό BRc/IoP Iso και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
Iso 14001:2004. Είναι βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το βραβείο «sAfe 
- Prevent» για εξαίρετες πρακτικές και μεθόδους που εφαρμόζονται για την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και από το Σ.Β.Β.Ε. για εξαίρετες 
πρακτικές και μεθόδους «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

http://www.hatzopoulos.gr
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ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 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	σταθμών
                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.

http://www.titan.gr

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, 
αποτελεί μέλος του Ομίλου της Heineken N.v. και είναι από τις σημαντικότερες εταιρίες 
παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. 

Σήμερα έχει τρεις μονάδες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, όπου παράγει τις 
μπίρες Amstel, Heineken, ΑΛφΑ, ΑΛφΑ strong, fischer, Amstel free, Amstel Pils, Am-
stel Bock, Amstel Radler, Buckler, BIoΣ 5 και μία μονάδα εμφιάλωσης στη Λαμία, όπου 
παράγει το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα, εισάγει γνωστές μάρκες όπως: 
Affligem, sol, Krusovice, Mc farland, erdinger, duvel, chimay και άλλες. 
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Το 2013 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βραβεύτηκε για 4η συνεχή χρονιά για το εργασιακό 
της περιβάλλον, καθώς περιλαμβάνεται στις πρώτες θέσεις των εταιριών στην κατάταξη 
«Best Workplaces».

http://www.athenianbrewery.gr

ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ

Η AluMIl παράγει και εμπορεύεται:

•	 Ολοκληρωμένα	Συστήματα	Αλουμινίου,	για	αρχιτεκτονικές	εφαρμογές
•	 Βιομηχανικά	Προφίλ
•	 Σύνθετα	Φύλλα	Αλουμινίου	
•	 Πολυκαρβονικά	Φύλλα	
•	 Συστήματα	Αυτοματισμών			
•	 Θύρες	ασφαλείας,	εσωτερικές	θύρες,	κ.ά.
•	 Θαλάμους	και	αυτόματες	θύρες	για	ανελκυστήρες
•	 Συμπληρωματικά	προϊόντα	&	εξαρτήματα	αλουμινίου	και	πλαστικού
•	 Φωτοβολταϊκά	Πάνελ	

Είναι η μεγαλύτερη εταιρία διέλασης συστημάτων αλουμινίου στην Ελλάδα και στη 
Ευρώπη με:

•	 	22	θυγατρικές	σε	Ευρώπη,	Η.Π.Α.,	Ασία	και	Αφρική.
•	 Εργοστάσια:	Ελλάδα,	Ρουμανία,	Βουλγαρία,	Σερβία,	Βοσνία	και	Αλβανία.
•	 Δίκτυα	πωλήσεων	που	καλύπτουν	45	αγορές	σε	Ευρώπη,	Ασία,	Αφρική	&
                Η.Π.Α.
•	 1700	εργαζόμενους	σε	Ελλάδα	και	εξωτερικό

http://www.alumil.com

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική αναπτυξιακή 
οργάνωση, εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ιδρύθηκε 
το 1997.
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Συγκεκριμένα, οι κύριες δράσεις της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ περιγράφονται ως 
ακολούθως:

•	 Υποστήριξη	δραστηριοτήτων	ανάπτυξης	φορέων	και	οργανισμών
•	 Στρατηγικός	 σχεδιασμός	 και	 μελέτες	 σχετικά	 με	 τη	 βέλτιστη	 αξιοποίηση	 των	
πόρων χρηματοδότησης
•	 Διαχείριση	έργων	χρηματοδοτούμενων	από	κοινοτικούς	και	εθνικούς	πόρους
•	 Εκπόνηση	τεχνικών	εκθέσεων	έργων
•	 Υποστήριξη	σε	θέματα	επικοινωνιακής	πολιτικής
•	 Παροχή	συμβουλευτικών	και	τεχνικών	γνώσεων
•	 Προώθηση	της	ανάπτυξης	σε	περιφερειακό	και	τοπικό	επίπεδο
•	 Αναπτυξιακές	μελέτες
•	 Έργα	που	αφορούν	στην	τοπική	ανάπτυξη	μέσω	της	ενίσχυσης	του	ανθρώπινου	
δυναμικού
•	 Μελέτες	για	την	ίδρυση	και	λειτουργία	δομών	στήριξης	της	απασχόλησης
•	 Βιομηχανικές	μελέτες
•	 Αξιολόγηση	παρεμβάσεων	και	πολιτικών	σε	τοπικό	και	περιφερειακό	επίπεδο
•	 Μελέτες	και	δράσεις	ενίσχυσης	της	διασυνοριακής	συνεργασίας

http://www.gnossi-ngo.org

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

Η ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση πλαστικών φύλλων 
κυρίως για αγροτικές εφαρμογές από το 1975. Πιστεύει και επενδύει στην έρευνα και 
την ανάπτυξη και για το λόγο αυτό διαθέτει 25 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Λόγω της 
υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης των προϊόντων, τα προϊόντα της διατίθενται πέρα 
από τις ευρωπαϊκές αγορές, σε Ισραήλ, Ν. Αφρική και ΗΠΑ. Αναζητά νέους με διάθεση 
να εργαστούν σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον και με όρεξη να εκπαιδευτούν και να 
κατακτήσουν μέσα στο φορέα τα όνειρά τους.

http://www.daiosplastics.com

ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκπροσωπούμε την Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, με ζωή 
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ενός και πλέον αιώνα (έτος ίδρυσης 1891). Οι τομείς δράσης μας είναι η εξειδίκευση 
σε θέματα σύνταξης και υγείας αλλά και η ενασχόλησή μας σε όλο το φάσμα των 
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Στο χώρο μας απασχολούνται άτομα ηλικίας από 27 έως 45 
ετών και το 80% των συνεργατών μας είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων ή ανώτατων 
σχολών και αρκετοί εξ αυτών έχουν και ΜΒΑ.

http://www.anastasioud.gr

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Διαβαλκανικό δραστηριοποιείται στο χώρο της 
επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων από το 2006, με έντονη συμμετοχή σε προγράμματα 
επιδοτούμενης κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων. 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα ενώ στη Θεσσαλονίκη διατηρείται 
υποκατάστημα. Σημειώνεται ότι το Διαβαλκανικό ΑΕ διαθέτει 8 πιστοποιημένες 
αίθουσες, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Πελάτες της εταιρείας είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να 
βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, ανεξάρτητοι 
εργαζόμενοι στοχευμένοι στη διαρκή βελτίωση τους, άνεργοι που αναζητούν θέση 
εργασίας μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής 
άσκησης.

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, 
η συνεργασία με εξειδικευμένες καθηγητές και η επαφή με την επιχειρηματική αγορά.

http://www.diavalkaniko.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΔΕΘ-HeleXPo A.e.)

Εθνικός φορέας οργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
διαχείρισης εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων (Θεσσαλονίκης & Αθήνας)

http://www.tif.gr
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕφΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ

Σωματείο επαγγελματιών δημοσιογράφων. Διαθέτει Μορφωτικό Ίδρυμα.

http://www.esiemth.gr

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και 
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερα 
δημόσιου τομέα.

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δραστηριοποιείται από το 1997 στους παρακάτω τομείς:

•	 Επιχειρησιακός	Σχεδιασμός	–	Ολοκληρωμένη	Στήριξη	Επιχειρήσεων

•	 Περιφερειακή	–	Τοπική	Ανάπτυξη

•	 Πολιτικές	Κατάρτισης,	Απασχόλησης	και	Ανθρώπινου	Δυναμικού

•	 Αναπτυξιακές	Δραστηριότητες	Φορέων	&	Οργανισμών

•	 Ευρωπαϊκές	πολιτικές,	έρευνα,	διαχείριση	και	υποστήριξη	έργων
															συγχρηματοδοτούμενων	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις που επιζητούν τον οργανωτικό 
εκσυγχρονισμό τους και την ανάπτυξή τους μέσω της αξιοποίησης νέων ευκαιριών, 
καθώς επίσης και σε φορείς και Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συλλογικής εκπροσώπησης επιχειρήσεων και 
εργαζομένων.

http://www.gnosianaptixiaki.gr
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ε.Ε.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στην ιατρική 
επιστήμη και ευρύτερα στο χώρο της υγείας, καθώς επίσης και στην παροχή υπηρεσιών 
επιστημονικού συμβούλου με κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης: α) την τηλεϊατρική και 
ηλεκτρονική υγεία,β) την φαρμακο-οικονομία και οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών, 
προγραμμάτων και τεχνολογιών υγείας και γ)  τις κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το αντικείμενο της εταιρείας προέρχεται από το διαχωρισμό των επιστημονικών/
ερευνητικών δραστηριοτήτων του κύριου ιδρυτή της, Δρ. Σταφυλά Παναγιώτη, Ειδικού 
Καρδιολόγου, από το κλινικό του έργο. Η αδιάλειπτη ενασχόλησή του με τις ανωτέρω 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας περίπου και η θέση του 
Επιστημονικού Συντονιστή ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, οδήγησαν στην  
επέκταση αυτών και στην επίτευξη μόνιμων συνεργασιών με επιστήμονες υψηλού 
κύρους και καθολικής αναγνώρισης. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι: α) το portfolio των έργων που έχει αναλάβει ο 
ιδρυτής της εταιρείας ως Επιστημονικός Συντονιστής, β) η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία 
και προηγούμενη εμπειρία σε καινοτόμα πεδία, γ) η ομάδα έμπειρων συνεργατών από 
διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους (ιατρική, νομική, πληροφορική, οικονομικά, 
στατιστική, τεχνολογία ιατρικών οργάνων, κ.α.) με ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα που είναι 
σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες κάθε έργου, δ) ένα ευρύ φάσμα πελατών ή δυνητικών 
πελατών που περιλαμβάνει από εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μέχρι 
φαρμακευτικές εταιρείες και από Δήμους και Περιφέρειες μέχρι ερευνητικά κέντρα και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα.

LinkedIn ιδρυτή: 
https://www.linkedin.com/pub/panagiotis-panos-stafylas/42/77a/36b
e-mail: PanStafylas@gmail.com

Κ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ ΣΙΑ Ο.Ε

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Assos μετά από 16 χρόνια επιτυχημένης 
πορείας στο χώρο της εκπαίδευσης, προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα 
διδασκαλίας για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Τούρκικα, 
Ρώσικα, Ελληνικά για αλλοδαπούς.



26

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

ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ ιδρύθηκε το 1995 με απόφαση των Δ.Σ. των Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και Διεθνούς 
Έκθεσης	Θεσσαλονίκης.		Η	δυναμική	των	εταίρων	του	αποτελεί	μεγάλο	ανταγωνιστικό	
πλεονέκτημα.Είναι ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας (Κεντρική Μακεδονία) πιστοποιημένο 
στα Θεματικά Πεδία: Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουρισμού & Παροχής 
Υπηρεσιών, Τεχνικά και Μεταφορών, Περιβάλλον, Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, Παιδαγωγικά, Αγροτικά.

Αναπτύσσει δραστηριότητες σε επτά τομείς: Κατάρτιση, Εκπαιδευτικό Υλικό, Ημερίδες - 
Συνέδρια,	Μελέτες	-	Έρευνες,	Συμμετοχή	σε	Δίκτυα,	Συνεργασίες	με	μεγάλους	φορείς	
και οργανισμούς της πόλης, Πιστοποιήσεις περιεχομένου σπουδών.

http://www.kekssd.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ αποτελεί ένα 
πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα, που προβάλλει τον τεχνικό πολιτισμό και δημιουργεί 
για το ευρύ κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία του με τις θετικές επιστήμες.

Στο ΝΟΗΣΙΣ οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν προβολές στο Πλανητάριο, 
τον Κινηματογράφο Ευρείας Οθόνης (Κοσμοθέατρο) και τον Προσομοιωτή Εικονικής 
Πραγματικότητας. Μπορούν επίσης να επισκεφθούν το Μουσείο Τεχνολογίας που 
περιλαμβάνει 3 μόνιμα εκθετήρια: α) Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, β) Τεχνοπάρκο και 
γ) Εκθετήριο Αυτοκινήτων.
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Το ΝΟΗΣΙΣ διοργανώνει ακόμη εκπαιδευτικά προγράμματα, ομιλίες και εκδηλώσεις με 
στόχο την εκλαΐκευση της επιστήμης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

http://www.noesis.edu.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.

Το ξενοδοχείο ορόσημο της πόλης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση 
(κος Σαββίδης) από το Μάρτιο του 2013. Παραμένει το πιο φιλόξενο σημείο αναφοράς 
της πόλης με τον αέρα της ανανέωσης και της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

http://www.makedoniapalace.com

ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

H Μakro Ελλάς (www.makro.gr) είναι μία χονδρεμπορική εταιρία τροφίμων και μη 
τροφίμων του Γερμανικού Ομίλου MetRo Group (www.metrogroup.de), η οποία 
απευθύνεται μόνο σε εμπόρους και επαγγελματίες. Ο Όμιλος MetRo Group σήμερα είναι 
από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος επιχειρηματικούς οργανισμούς στο χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα. Η Makro λειτουργεί επιτυχώς στην Ελλάδα από 
το 1992 και απασχολεί 1.150 άτομα στην κεντρική διοίκηση, στα εννέα (9) ιδιόκτητα 
καταστήματα της και στους τρεις (3) σταθμούς διακίνησης παραγγελιών. Προσφέρει 
προϊόντα και υπηρεσίες σε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις πελάτες μέλη, όπως 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετερίες, καταστήματα τροφίμων, μικρές επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες.

http://www.makro.gr

ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ

Η doPPleR ΑΒΕΕ ιδρύθηκε τον φεβρουάριο του 2000 από ομάδα Τεχνικών 
ανελκυστήρων με μακρά παρουσία στην Ελληνική και διεθνή αγορά.Η εταιρία είναι 
μια σύγχρονη βιομηχανία εξαρτημάτων ανελκυστήρων, εξοπλισμένη με ιδιαίτερα 
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παραγωγικά μηχανήματα και βασική επιλογή την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. 
Συνδυάζοντας την παραγωγική με εμπορική δραστηριότητα, είναι σε θέση να προσφέρει 
στην αγορά πλήρη γκάμα υλικών για κάθε είδους ανελκυστήρες, ακόμη και πλήρη πακέτα 
ανελκυστήρων, διατηρώντας πάντα υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία.

Πολιτική της εταιρίας είναι να προσφέρει στους πελάτες της πλήρη και άμεση υποστήριξη 
σε υλικά και υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση. Για τον σκοπό αυτό ένα μεγάλο 
επιτελείο έμπειρων μηχανικών εργάζεται αδιάκοπα, μελετώντας και εφαρμόζοντας την 
ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση λύση.

http://www.doppler.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Μουσείο.
Μόνιμη	Έκθεση	‘’Σύγχρονοι	Ολυμπιακοί	Αγώνες’’
Σκοποί Ίδρυσης
Ειδικότερα, οι στόχοι του Μουσείου είναι η: 
•	 Έρευνα,	καταγραφή,	διατήρηση,	προβολή	και	ανάδειξη	της	ιστορίας	και	της
                εξέλιξης του αθλητισμού, της εθνικής Αθλητικής και Ολυμπιακής κληρονομιάς  
•	 Συνεργασία	με	φορείς	της	Ολυμπιακής	και	εν	γένει	της	αθλητικής	οικογένειας
                και με φορείς πολιτισμού
•	 Ενημέρωση,	εκπαίδευση	και	δραστηριοποίηση	του	κοινού	σε	θέματα	αθλητικής
                κληρονομιάς
•	 Δημιουργία	βιβλιοθήκης	αθλητικού	περιεχομένου	και	αρχείου	Ολυμπιακών
                Αγώνων 

http://www.olympicmuseum-thessaloniki.org

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ

Η Honeybee Audiovisual δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο των 
οπτικοακουστικών παραγωγών και επικοινωνίας και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων, όπως ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, corporate videos, εταιρικές 
παρουσιάσεις και διαφημιστικά σποτ, ενώ συνεχίζει δυναμικά και με νέες εφαρμογές 
όπως είναι το interactive ντοκιμαντέρ και το 3d.

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από μία δημιουργική ομάδα νέων, που τους χαρακτηρίζει 
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η φαντασία, η καινοτομία, η όρεξη για δουλειά, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και η 
εξειδίκευση ανά τομέα.

http://www.honeybee.gr
 

ΠΛΑΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.

Ιδιωτικό σχολείο
Βρεφονηπιακός σταθμός
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο-Λύκειο
Κέντρο Δια βίου Μάθησης Επιπέδου 2

http://platon.edu.gr

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία syMvolI | conference  & cultural Management ιδρύθηκε το 1995, αρχικά 
δραστηριοποιούμενη στον τομέα οργάνωση συνεδρίων και από το 2007 ι και στον 
τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης και οργάνωσης πολιτιστικών δράσεων, ενώ το 2011 
σχεδιάζει και εισαγάγει πρόγραμμα θεματικών περιηγήσεων στην πόλη και ευρύτερη 
περιοχή	το	‘Thessaloniki	City	Walks	&	Tours’.		Οι	συνεργασίες	είναι	με	επιστημονικούς	
και πανεπιστημιακούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες -σε 
πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο- για την υλοποίηση πάνω από 200 συνεδρίων, 
σεμιναρίων, επετειακών και πολιτιστικών δράσεων, και άλλα projects, με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 50.000 ατόμων, ενώ στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης / 
Οργάνωσης Πολιτιστικών Δράσεων, έχει αναπτύξει  σημαντικές συνεργασίες με φορείς 
και διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης.  Η εταιρεία είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του νέου 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την προώθηση του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη  
που συστάθηκε στις αρχές του 2014.  Εκπρόσωπος της δε, κατέχει την θέση του Γενικού 
Γραμματέως στο Δ.Σ.

http://www.symvoli.gr
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.

Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια ηγέτιδα εταιρεία συμβούλων μηχανικών που παρέχει 
υπηρεσίες στους τομείς του κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού 
σχεδιασμού, της τοπογραφίας, της γεωπληροφορικής και των έργων υποδομής. Η 
εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό να συμβάλλει δυναμικά στην οργάνωση του χώρου 
και την διαχείριση της γης. Οι άνθρωποι μας συνδυάζοντας το πάθος των ιδρυτών της 
εταιρείας, την βαθιά γνώση των ζητημάτων που σχετίζονται με  τον σχεδιασμό και την 
οργάνωση του χώρου, την τόλμη και την αποδοτικότητα, κατάφεραν τις προηγούμενες 
τρεις δεκαετίες να εδραιωθεί η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ως μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές 
εταιρείες στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία και ο στρατηγικός μας στόχος είναι η παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και την δημιουργικότητα.

http://www.sxediasmos-sa.gr

φΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑφΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δραστηριοποείται στον κινηματογραφικό 
τομέα στην πόλη της Θεσσαλονίκης με δύο φεστιβαλικές διοργανώσεις ετησίως, τρεις 
κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς και μία κινηματογραφική βιβλιοθήκη.

http://www.filmfestival.gr

ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ - Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ

Ο Μουσικός Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ» ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά του το Σεπτέμβριο του 2004 και έως σήμερα έχει να επιδείξει μεγάλες 

επιτυχίες στην παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Στόχος μας 
είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό της εταιρίας να είναι επιστημονικά καταρτισμένα άτομα 
που θα βοηθήσουν να αναδείξουμε με το πολυποίκιλο πρόγραμμά μας τις δυνατότητες 
των παιδιών.
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Συνδιοργανωτές Εκδήλωσης:
•  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 
•  Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

http://dasta.auth.gr/

