1

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Accusonus
ALUMIL
AMAZON FITNESS CLUB
AMD Telecom
Axinar
COMPUTER SYSTEMS (ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
CRYSTAL Βιομηχανία Ψυγείων και Καταψυκτών Α.Ε.
Deutsche Medizin Allianz GmbH
DOPPLER ABEE
EF ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
EPSILON NET A.E.
EUROPEAN DYNAMICS
Exothermia SA
Fieldscale
GECON CONSULTING
GRECRUITMENT
GROWPLAN
ICAP GROUP AE
INFOTRUST – Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων
INTRASOFT International
JOBFIND.GR
KLEEMANN
KPMG
LAN COMMUNICATIONS Ε.Π.Ε
Lidl Hellas & Σια Ο.Ε.
ManpowerGroup

6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16

MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ ΑΕ (MEDIA MARKT)
Medicarrera S.L.
Meteco
METLIFE
Mohindra AM. Diana (Sidapharm Greece)
NCR Hellas
NIKI ΜΕΠΕ
Nobilissimus Apps P.C.
PARTNER – ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Pepsico Greece
PHOTO CITY VIEW
PRESPA RESORT & SPA
QMETRIC
Randstad Hellas AE
Sigmia
SingularLogic
SITAEL Hellas
SKYWALKER.GR
Soft Com International
SP-CARTONPACK AE
Tero
TOTAL ECLIPSE IKE.
Tsokanos SA - Veterinary Logistics
UPGRADE CUNSULTING & TRAINING
VELTIO GR
ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (A Team Σύμβουλοι ασφαλιστικών υπηρεσιών)
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - EGIS ΕΠΕ
Καϊκονίδης Πρόδρομος ΕΠΕ - KLINIKUM
Κέντρα Ξένων Γλωσσών ASSOS – Κ. Ευθυμίου & ΣΙΑ ΟΕ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ
ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (18-24 Travel)
ΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-PEOPLE AT WORK HELLAS
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

29
29
29
30
31
31
31
32
32
33

Accusonus
Accusonus is a Greek high technology start-up focused on innovation in digital audio
technologies. The company offers novel software tools to the professional music sector
and develops embedded audio software for the consumer electronics industry. The first
product of accusonus is drumatom (www.drumatom.com), the world’s first drum leakage suppression tool. Drumatom has received enthusiastic reviews and several industry
awards. The world’s elite of music producers is now mixing using drumatom!
http://www.accusonus.com/

ALUMIL
ALUMIL produces and trades:
• Aluminum profile systems, for architectural use, designed and developed by the R&D
Dept., certified for top quality by world-class Institutes in Europe and U.S.A. (IFT Rosenheim, I.S.O, A.A.M.A. New York and more)
• Industrial Profiles
• Composite Panels (J-Bond)
• Polycarbonate Sheets (Special Plastic material)
• Automation Systems
• Carbon Fiber Research and Development
• Interiors (safety doors, internal doors, etc.)
• Elevators
• Aluminum & Plastic Accessories & Supplementary Products
• Photovoltaic Systems
ALUMIL has:
• 22 subsidiaries, 21 internationally, in Europe, U.S.A., Asia and Africa.
• Production sites in Greece, Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia and Albania.
• Sales network including 45 markets in Europe, Asia, Africa, Middle East and U.S.A.
• Parent company was founded in 1988 and it is listed in Athens Stock Exchange since
1998.
• 1.700 employees all over the world.
http://www.alumil.com/
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AMAZON FITNESS CLUB
Amazon Fitness Club: Σύγχρονο γυμναστήριο με όργανα μυικής ενδυνάμωσης και 2
αίθουσες ομαδικών προγραμμάτων για ενήλικες και παιδιά.

AMD Telecom
Η AMD Telecom ιδρύθηκε το 2000 στην Ελλάδα και σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες
εταιρίες στον κόσμο που παρέχει:
• Digital Marketing υπηρεσίες, παραδίδοντας διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα
μέσω SMS, Visual SMS, Push Notifications, QR codes, E-mail), και πραγματοποιώντας
αμφίδρομες τηλεφωνικές κλήσεις (Click 2 Call)
• Voice Termination υπηρεσίες, παραδίδοντας διαφημιστικά και ενημερωτικά ηχητικά
μηνύματα (Audiotext)
• SMS Hubbing υπηρεσίες, παραδίδοντας SMS σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στον
κόσμο, για λογαριασμό άλλων εταιριών κινητής τηλεφωνίας.
• Roaming, παρέχοντας υπηρεσίες περιαγωγής παγκοσμίως, για λογαριασμό των
εταιριών κινητής τηλεφωνίας.
• AntiSpam Filtering, αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση και τη διαχείριση λογισμικού
ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων, σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη διαρκή αύξηση των εσόδων των
τηλεπικοινωνιακών παροχων.
Η AMD Telecom παραδίδει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο διαφημιστικά και
ενημερωτικά μηνύματα ετησίως, σε 214 χώρες, για 10.000 επιχειρήσεις, λιανικού και
χονδρικού εμπορίου, τραπεζικούς οργανισμούς, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
και σύγχρονες παγκόσμιες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές (mobile applications), που
δραστηριοποιούνται σε 150 χώρες.
Η έδρα της εταιρίας στην Ελλάδα βρίσκεται στη Λητη Θεσσαλονίκης, ενώ διατηρεί
υποκαταστήματα στην Ισπανία, Γαλλία, Ρωσία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
στην Ινδία.
http://www.amdtelecom.net
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Axinar
Η Axinar είναι μια εταιρία παραγωγής λεβήτων καύσης ξύλου που ιδρύθηκε το 2010
στη Θεσσαλονίκη. Ιδρυτές της Αxinar είναι νέοι απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων
σχολών γεμάτοι μεράκι και δημιουργικότητα που κατάφεραν σε μικρό σχετικά διάστημα
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού.
http://www.axinar.com

COMPUTER SYSTEMS (ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
Η Computer Systems λειτουργεί ως εργαστήριο επισκευής PCB ηλεκτρονικών
υπολογιστών και ανάκτησης δεδομένων. Στο εργαστήριο ακόμη υλοποιούνται ερευνητικά
έργα και παράγονται εξειδικευμένα προϊόντα για τεχνικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η επιχείρηση εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες σε περισσότερες από 70 χώρες.
http://www.computer-systems.gr

CRYSTAL Βιομηχανία Ψυγείων και Καταψυκτών Α.Ε.
Η CRYSTAL Βιομηχανία Ψυγείων και Καταψυκτών Α.Ε. είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις στο 26 χλμ. της εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, σε οικόπεδο έκτασης
80.000 τ.μ. έχοντας δομημένο χώρο 12.000 τ.μ. (11000 τ.μ. χώρο παραγωγής και
αποθηκών και 1000 τ.μ. εκθεσιακό χώρο και γραφεία διοίκησης).
Η εταιρία απασχολεί προσωπικό 80 ατόμων και είναι μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου.
Η CRYSTAL Α.Ε. με τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται, εξυπηρετεί κατά κύριο
λόγω την αγορά τροφίμων και ποτών.
Αν και εξαγωγικού χαρακτήρα, σε ελληνικό επίπεδο η εταιρεία – με βάση τους
στρατηγικούς σχεδιασμούς της – έχει καταφέρει να αποτελεί τον καθημερινό συνεργάτη
στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και αναψυκτικών, όχι μόνο για την συντήρηση και
την προώθηση των προϊόντων τους αλλά και σε υπηρεσίες Service και Logistics που
προσφέρει πανελλαδικά.
Στο εξωτερικό η εταιρεία ανέπτυξε δίκτυο αντιπροσώπων σε παραπάνω από 20 χώρες
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μεταξύ των οποίων είναι η Σουηδία, Δανία, Κύπρος, Λίβανος και οι χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζει τη διεύρυνσή του.
Ως αποτέλεσμα της αταλάντευτης πορείας της η εταιρεία σήμερα, είναι ηγέτης σε
τοπικό επίπεδο από τις κορυφαίες στην Ευρώπη ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο
αναπτυσσόμενες εταιρείες.
http://www.crystal.gr

Deutsche Medizin Allianz GmbH
Εταιρεία διαμελολάβησης για εύρεση θέσεων εργασίας για ειδικό και εικευόμενο
ιατρικό προσωπικό στη Γερμανία. Ανάληψη όλων των διαδικασιών για την απόκτηση της
άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της αναγνώρισης του τίτλου ειδικότητας
στη Γερμανία καθώς και οργάνωση τμημάτων γλωσσικής εξειδίκευσης στην ιατρική
ορολογία.
http://www.medizin-allianz.de

DOPPLER ABEE
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
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
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EF Μελέτη Κατασκευή
H EF Construction κτίζει τη μέγιστη δυνατή αξία σε κάθε μικρό και μεγάλο της έργο. Ως
μελετητική και κατασκευαστική εταιρία διατηρεί ένα ευέλικτο σχήμα συνεργατών για να
είναι πάντα σε θέση να επιμελείται κάθε λεπτομέρεια σε κάθε στάδιο της οικοδομής. Στο
τιμόνι της EF, εγγυητής της ποιότητας και παρών σε όλους τους τομείς δράσης της, είναι
ο πολιτικός μηχανικός Ευθύμιος Παλούκης - με την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητά
του, η εταιρία αναπτύσσεται με συνέπεια και παραδίδει έργα που διακρίνονται για την
ποιότητα και την προστιθέμενη αξία τους.
http://www.efp.gr

EPSILON NET A.E.
H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών, που
δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Software),
της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Network) και της
εκπαίδευσης (Epsilon Training). Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2008, ενώ
απασχολεί πάνω από 300 εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ένα
ολοκληρωμένο, διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο 250 συνεργατών στην Ελλάδα.
Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται σήμερα περισσότεροι από 25.000
επαγγελματίες του ευρύτερου Οικονομικού χώρου, όπως στελέχη Λογιστικών,
Οικονομικών και Εμπορικών Διευθύνσεων επιχειρήσεων, Τμημάτων Μισθοδοσίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Οργανωμένων Λογιστικών γραφείων αλλά και ελεύθεροι
επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικοί, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Η αμιγώς ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Διοικήσεως διαμορφώνεται γύρω από την
παραδοχή, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχει μια εταιρεία, είναι η συνεχής
εκπαίδευση του προσωπικού της ώστε να μάθει να «ακούει» την αγορά και να είναι σε
θέση να παρέχει λύσεις στους πελάτες- πριν ακόμα προκύψει η ανάγκη.
http://www.epsilonnet.gr
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EUROPEAN DYNAMICS
EUROPEAN DYNAMICS is a leading company in the field of Information and Communication Technologies operating through its offices and antennas in Greece, Belgium,
Cyprus, Denmark, Finland, Luxembourg, Germany, Switzerland, Sweden, the UK, etc. The
company designs, develops, implements and maintains ICT applications and turn key
solutions using advanced technologies and methodologies.
http://www.eurodyn.com

Exothermia SA
Exothermia SA is a software engineering company, offering axisuite, a state-of-the-art
tool for exhaust systems simulation. Exothermia SA also provides high-quality engineering services in the area of exhaust emissions control. The company was established
in 2007 as a spin-off of the Aristotle University of Thessaloniki, Lab of Applied Thermodynamics (LAT/AUTh).
http://www.exothermia.com

Fieldscale
H Fieldscale είναι μία high-tech startup που παράγει λογισμικό προσομοιώσεων και
βοηθάει τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τους επιστήμονες να φέρουν την τεχνολογία
του μέλλοντος στο σήμερα.
Το τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό της Fieldscale για electric design and analysis
είναι φτιαγμένο ειδικά έτσι ώστε να υποστηρίξει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της
βιομηχανίας για ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
Μέσα από ένα απλοποιημένο, user-friendly περιβάλλον η Fieldscale προσφέρει το
κατάλληλο εργαλείο για τον σχεδιασμό εξαιρετικών ηλεκτρονικών προϊόντων.
http://fieldscale.com
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GECON CONSULTING
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. Είναι
συνδεδεμένο μέλος με τον “Σύνδεσμο Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)” και
έχει συνεργασία με επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας.
Η GECON διαθέτει έναν μόνιμο «πυρήνα» Ανθρώπινου Δυναμικού, με υψηλή κατάρτιση
σε εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές, άμεσα σχετιζόμενες με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της.
http://www.gecon.gr/main.aspx

GRECRUITMENT
At Grecruitment our focus is, and always has been, on International Recruitment. Our
team of dedicated Recruitment Consultants works across in the fields of Engineering, IT
and Medical Recruitment to insure that each client receives individual and customized
attention needed.
Grecruitment offers extensive recruitment consulting services worldwide. Having participated in over 1000 successful executed recruitment project assignments, Grecruitment has managed all phases of the search process.
Our services:
Executive Search
Permanent Placement
Temporary and Contract Placement
International Campus Marketing
Training and Development
Career and Succession Planning
http://www.grecruitment.com
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GROWPLAN
Η Growplan είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών και
τεχνικοοικονομικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελείται από καταρτισμένο
προσωπικό, με εμπειρία και γνώσεις ώστε μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε
πελάτη. Η Growplan έχει εξειδικευτεί στην υποστήριξη των πελατών της και συμβάλλει
στη βελτίωση, στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων κάθε τομέα. Στόχος
της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τον πελάτη, η ποιοτική παροχή
υπηρεσιών και η ικανοποίηση του μέσω της εξυπηρέτησής του. Η συνεχής ανάπτυξη της
Growplan οφείλεται στην ικανοποίηση και στην τήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους
πελάτες της.
http://www.growplan.gr

ICAP GROUP AE
H ICAP Group είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος Παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης,
Συμβούλων Διοίκησης και Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διαθέτοντας
γραφεία σε πέντε πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης).
Επιπλέον, επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη ισχυρή
παρουσία σε 6 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη
και Κροατία). Από τις αρχές του 2007, στη μετοχική σύνθεση της ICAP Group, ισχυρό
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατέχει το SEEF fund της Global Finance, της μεγαλύτερης
εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ συμμετέχει και ο
όμιλος Coface, ένας εκ των μεγαλυτέρων παγκοσμίως ομίλων Ασφάλισης Πιστώσεων
και Οικονομικών Πληροφοριών. Η ICAP Group έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή
οργανισμό και Όραμα του Ομίλου είναι να αποτελεί τον πιο πετυχημένο Όμιλο Υπηρεσιών
προς Επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την πρώτη επιλογή αυτών,
προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προκλήσεων.
Αυτή η επιδίωξη περιγράφεται και με τη φράση «Your Business Partner» που συνοδεύει
την εταιρική μας επικοινωνία. Σήμερα η ICAP παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και
προϊόντων που υποστηρίζουν και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, οι οποίες
και ομαδοποιούνται στις εξής τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions.
http://www.icap.gr/
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INFOTRUST – Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων
Πώληση ασφαλιστικών υπηρεσιών με την ιδιότητα του Insurance Broker Δραστηριοποίηση πανελλαδικά με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα
για 17 συνεχόμενα έτη και απασχόληση σταθερά 35 ατόμων και άνω.
http://www.infotrust.gr

INTRASOFT International
INTRASOFT International is a leading European IT Solutions and Services Group with
strong international presence, offering innovative and added-value solutions of the highest quality to a wide range of international and national public and private organisations.
The company employs more than 1,600 highly-skilled professionals, representing over
20 different nationalities and mastering more than 18 languages.
http://www.intrasoft-intl.com

JOBFIND.GR
H εταιρεία Βαδάσης Α. - Πατούχας Λ. ΟΕ & ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα
στο διαδίκτυο το 2009 με το Semifind.gr - Education Portal. Στο διάστημα αυτό
έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο & πιο στοχευμένο site αναζήτησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας την άμεση σύνδεση Εκπαίδευσης & Εργασίας, προχώρησε
το 2014 στην παρουσίαση του Jobfind.gr - Career Portal.
Το Jobfind.gr με τον καινοτομικό τρόπο λειτουργίας του, ήρθε να προσθέσει νέες
δυνατότητες στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας στις εταιρείες
δυναμικά εργαλεία επεξεργασίας & αξιολόγησης των Βιογραφικών που λαμβάνουν.
www.jobfind.gr
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KLEEMANN
KLEEMANN is a Greek multinational company founded in 1983. Based on the know-how
and license of KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH, nowdays operates both in the manufacturing and the trading of Complete Lift Systems field. The head office is based in Kilkis,
Northern Greece, with offices and subsidiaries in 10 territories serving more than 98
countries worldwide. KLEEMANN ranks among the largest international companies of
the lift industry, with manufacturing facilities in Greece, China and Serbia. The company
contributes more than 10.500 new systems annually .
In Greece, the company holds a leading position (with a 72% market share of total units
installed) making KLEEMANN one of the best lift companies in Greece.
http://www.kleemann.gr/

KPMG
Η KPMG αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελματικών
υπηρεσιώ. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Λειτουργούμε σε 155 χώρες με προσωπικό περίπου 162
000 ατόμων παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η KPMG παρέχει, από το 1971, ολοκληρωμένες
ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και
διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
http://www.kpmg.com/gr/el/pages/default.aspx

LAN COMMUNICATIONS Ε.Π.Ε
Η Lancom είναι η πρώτη και η μοναδική Ελληνική εταιρεία με δύο υπερσύγχρονα
ιδιόκτητα Cloud Data Centers, Enterprise προδιαγραφών, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ειδικά σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν γεωγραφικά όλο το εύρος των αναγκών
κάθε επιχείρησης/ οργανισμού, προσφέροντας 100% SLA και αξιόπιστες failover
υλοποιήσεις.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Lancom επικεντρώνονται στο πεδίο των ΙΤ υπηρεσιών data
center, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες cloud computing και τηλεπικοινωνιών.
Βασικός μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας, από την αρχή της λειτουργίας της, ήταν
και συνεχίζει να παραμένει το έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο λειτουργεί
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ενοποιημένα μέσα από τρεις διακριτές ομάδες, εξειδικευμένων - πιστοποιημένων
επαγγελματιών : Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Ομάδα R&D και Software Development
καθώς και Ομάδα Πωλήσεων και Marketing. Η συνδυαστική εργασία των ομάδων
αυτών, εγγυάται, με τον καλύτερο τρόπο την ανώτερη ποιότητα όλων των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
www.lancom.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 Ludwigshafen, 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.
Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, από προσεκτικά
επιλεγμένους προμηθευτές, και πάντα στην καλύτερη τιμή.
http://www.lidl.gr

ManpowerGroup
Η ManpowerGroup Inc., παγκόσμιος ηγέτης στις καινοτόμες λύσεις ανθρώπινου
δυναμικού, αναπτύσσει και προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της για να
επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς στόχους και να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά
τους. Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρία, και $19δις ετήσιο τζίρο, δημιουργεί
μοναδικές και αποκλειστικές λύσεις, μέσα από το ολοκληρωμένο φάσμα καινοτόμων
στοιχείων, που βοηθούν τους πελάτες να επιτύχουν στην Εποχή του Ανθρώπου. Οι λύσεις
αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών σε ταλέντο, από την επιλογή
και την αξιολόγηση, τη διαχείριση σταδιοδρομίας, μέχρι και την επανατοποθέτηση, το
outsourcing και την συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού.
Η ManpowerGroup διατηρεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο περίπου 3.900 γραφείων
και παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, που της προσδίδουν ένα δυναμικό μίγμα
παγκόσμιας παρουσίας, παγκόσμιας γνώσης και τοπικής εμπειρίας, για να εξυπηρετούν
τις σύνθετες ανάγκες 400.000 πελατών ετησίως, όπου περιλαμβάνονται εταιρείες
από όλους τους τομείς της αγοράς, μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι οργανισμοί, τοπικές και
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πολυεθνικές εταιρείες.
Η ManpowerGroup συνδέει τη βαθιά αντίληψη των δυνατοτήτων των ατόμων με τις ανάγκες
και τα σχέδια των πελατών της, βοηθά τους οργανισμούς και τα άτομα, να επιτύχουν το
μέγιστο των δυνατοτήτων τους, γιατί η επιτυχία μας είναι η δική τους επιτυχία. Συνδέοντας
με αυτόν τον τρόπο τους οργανισμούς με τα άτομα, απελευθερώνουμε δυνάμεις, που
οδηγούν τις επιχειρήσεις μπροστά και επιταχύνουν την προσωπική επιτυχία.
Το φάσμα λύσεων της ManpowerGroupTM προσφέρεται μέσα από τις:
ManpowerGroup Solutions, Manpower και Right Management.
www.manpowergroup.com

MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ ΑΕ (MEDIA MARKT)
Η Media Saturn, μέλος του Ομίλου Metro Group, ιδρύθηκε το 1961 ανοίγοντας το
πρώτο κατάστημα Saturn στην Κολωνία και το 1979 το πρώτο κατάστημα Media Markt
στο Μόναχο της Γερμανίας κατέχοντας μέχρι σήμερα την πρώτη θέση σε πωλήσεις
ηλεκτρονικών ειδών σε 17 χώρες. Στην Ελλάδα η Media Markt σήμερα απαριθμεί
συνολικά 10 φυσικά καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα καθώς και
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για online
παραγγελίες προϊόντων.
Στόχος μας στη Media Markt είναι να προσφέρουμε στον καταναλωτή μία μοναδική
αγοραστική εμπειρία συνδυάζοντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό το λόγο, το εμπορικό σήμα της εταιρείας μας είναι
συνδεδεμένο με την τεχνολογική καινοτομία, την αξιοπιστία, το έμπειρο και εξειδικευμένο
προσωπικό και τη δυναμική διαφημιστική παρουσία.
Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας και το
ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Αναζητούμε ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να
βασίσουμε τα μελλοντικά στρατηγικά μας πλάνα και επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση
και κατάρτισή τους δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη μέσω της
Media Saturn Academy που έχουμε δημιουργήσει.
http://www.mediamarkt.gr/
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Medicarrera S.L.
Η MediCarrera δουλεύει σε συνεργασία με τα δημόσια νοσοκομεία, τις κλινικές και τα
κέντρα υγείας σε διάφορες περιοχές στη Σκανδιναβία, προσφέροντας επαγγελματικές
ευκαιρίες για ειδικούς γιατρούς, οδοντιάτρους και νοσοκόμους. Οργανώνουμε δωρεάν
μαθήματα γλώσσας για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους και παρέχουμε
βοήθεια με πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη μετακόμιση και το νέο ξεκίνημα στην
καινούρια χώρα.
http://www.medicarrera.com

Meteco
Meteco is a leading scrap metals trading house, with more than 35 years of experience,
acting as a trading intermediary and service provider, offering a range of value-adding
services. Our services span every step in the scrap metals supply chain. Our breadth of
expertise affords a unique perspective, enabling us to offer integrated solutions that
improve our partners’ business performance.
www.metecogroup.com

METLIFE
Η MetLife είναι από τις μεγαλύτερες διεθνείς Ασφαλιστικές εταιρίες στον κόσμο με
παρουσία σε 50 χώρες & πάνω από 90 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Η εμπειρία &
τεχνογνωσία που διαθέτει για περισσότερα από 140 χρόνια, καθιστούν τη MetLife μία
παγκόσμια δύναμη που διακρίνεται για την οικονομική ισχύ της, τη φερεγγυότητα, την
κοινωνική ευθύνη & την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της. Στην Ελλάδα από
το 1964 έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της για την ποιότητα
των υπηρεσίων της & την πρωτοποριακή συμβολή της στην ανάπτυξη του θεσμού της
Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η MetLife πέραν των ιδιωτών είναι στρατηγικός συνεργάτης των
κορυφαίων Ελληνικών & πολυεθνικών εταιρίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας &
μας έχουν εμπιστευτεί την εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Τα επιτυχημένα
στελέχη της MetLife διακρίνονται για την κατάρτιση, τον επαγγελματισμό & το ήθος τους
αποτελώντας διαχρονικά ‘σημεία αναφοράς’ για την Ελληνική Ασφαλιστική αγορά.
http://www.MetLife.gr
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Mohindra AM. Diana (Sidapharm Greece)
Η Sidapharm Greece ® ιδρύθηκε το 2001 και είναι πιστοποιημένος CE Κατασκευαστής
και εξαγωγέας Οφθαλμολογικών και Ιατρικών αναλωσίμων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η Sidapharm Greece κατασκευάζει και εξάγει μια μεγάλη γκάμα υψηλής ποιότητας
προϊόντα. Κάποια από αυτά είναι: Intraocular Lenses (IOL), Custom Packs, Ophthalmic
and Surgical Drapes, Balanced Salt Solution (BSS), Disposable Knives, Cannulas and Eye
Spears.
http://www.sidapharm.gr/el/

NCR Hellas
NCR Corporation is a global technology company that focuses on the way businesses
connect, interact and transact with consumers – through a spectrum of activities from
traditional assisted-service transactions to automated self-service transactions to mobility and the Internet. With over 120 years of experience, NCR has the industry expertise, appropriate software, consulting services and hardware to build integrated solutions for businesses.
NCR’s business is anchored by self-service technologies, which include ATMs, retail selfcheckout, automated bill payment systems, and airline, hotel and hospital self-check-in
kiosks.
http://www.ncr.com

NIKI ΜΕΠΕ
NIKI ΜΕΠΕ located at Ioannina in Northwestern Greece and established in 1994 by
Dimitris Vartziotis, is a highly qualified scientific and engineering software company,
specialized on developing complex and customized engineering software and solutions
for the European and Greek Industry in several domains. NIKI has established in Ioannina
the first Competence Centre for Digital Mock Up Technologies with the support of Greek
General Secretariat of Research and Technology. The Competence Centre aims to be the
initial seed for the development of a new sector of high tech Digital Engineering services
in Greece. NIKI services are mostly targeted towards the European industry and specifically the pioneer German automotive industry.
http://www.nikitec.gr
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Nobilissimus Apps P.C.
At Nobilissimus Apps, we love creating apps people will love & we enjoy every single
moment of the process. Only then it makes sense. We intend to bring into life many great
ideas & we invest in even more.
http://www.nobilissimus.com/

PARTNER – ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η εταιρία “Partner”, με επωνυμία Τσιτιρίδης Νικόλαος, εδρεύει στο Ωραιόκαστρο, και
ασχολείται κατά κύριο λόγο με το διαφημιστικό έντυπο και το εμπόριο γραφικής ύλης.
Άκομη, παρέχονται υπηρεσίες γραφιστικής-σχεδιασμού έντυπης επικοινωνίας αλλά
και πολλές άλλες διαφημιστικές υπηρεσίες. Με τη παρουσία μας στις ημέρες καριέρας,
στόχος μας είναι η επικοινωνία με νέους ανθρώπους που ψάχνουν για εργασία, έτσι
ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος που θα αποτελέσει το νέο στέλεχος της Partner.
http://www.tsitiridis.gr/

Pepsico Greece
Στην PepsiCo, Απόδοση με Σκοπό σημαίνει να επιτυγχάνουμε σταθερή ανάπτυξη
επενδύοντας σε ένα πιο υγιεινό μέλλον για τους Ανθρώπους και το Πλανήτη.
Η Tasty Foods αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στην αγορά των
αλμυρών σνακ με ένα portfolio που περιλαμβάνει γνωστά και επιτυχημένα brands όπως
Lay’s, Cheetos, Ruffles, Doritos, Tasty Snacks, Tasty Naturals, Quaker.
Στον κλάδο των αναψυκτικών, δραστηριοποιείται η PepsiCo-HBH που προσφέρει μία
ευρέως αναγνωρισμένη γκάμα μη αλκοολούχων ποτών όπως αναψυκτικά, ανθρακούχα
και μη (Pepsi, 7UP & ΗΒΗ), κρύο τσάι (Lipton), χυμούς ΗΒΗ, ισοτονικά (Gatorade) και
ενεργειακά ποτά (Rock Star).
http://www.pepsico.com.gr
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PHOTO CITY VIEW
Το PhotoCityView είναι μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Ασχολείται με το web development
και ειδικεύεται πάνω στο κύριο προϊόν της εταιρίας που έχει σχέση με την φωτογραφία
και την παρουσίαση πόλεων. Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που έχει κερδίσει από την
αρχή τον σεβασμό και την αγάπη των χρηστών.
http://www.photocityview.com

PRESPA RESORT & SPA
Το ξενοδοχειακό Συγκρότημα PRESPA RESORT – VILLA PLATY THEA θεωρείται μία
από τις πιο ολοκληρωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε επίπεδο προσφερόμενων
υπηρεσιών στην Δυτική Μακεδονία.
Είναι η μόνη μονάδα στην Πρέσπα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για συνεδριακές
εκδηλώσεις, Αθλητικό ή Προπονητικό, τουρισμό, σχολικές εκδρομές κτλ.
Το ξενοδοχειακό μας συγκρότημα είναι μια όαση ομορφιάς με θέα το μαγευτικό τοπίο
των Πρεσπών με τις δύο ομώνυμες Λίμνες. Βρίσκεται, στο χωριό ΠΛΑΤΥ, στο κέντρο
του λεκανοπεδίου των Πρεσπών και απέχει 18 χιλ. από το χιονοδρομικό κέντρο του
Πισοδερίου, 43 χιλ από την πόλη της Φλώρινας, 50 χιλ. από την Καστοριά και περίπου
210 χιλ. από την Θεσσαλονίκη.
http://prespes-hotelprespaspa.clickhere.gr/

QMETRIC
Η qmetric παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγησης
και επιλογής στελεχών, καθώς και συμβουλευτικής καριέρας. Διαθέτει σύγχρονα
ψυχομετρικά τεστ διεθνούς αναγνώρισης (16PF, Wave, MBTI, Strong), καθώς και τεστ
ικανοτήτων (Swift Analysis Aptitude). Από τα τέλη του 2014 αποτελεί Alliance Partner
της OPP, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχομετρικής αξιολόγησης παγκοσμίως.
Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και εξειδικευμένα workshops στο πεδίο του
HR, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιώτες.
Η λίστα των πελατών της περιλαμβάνει γνωστές πολυεθνικές, μικρομεσαίες ελληνικές
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επιχειρήσεις, αλλά και μερικές από τις πιο γνωστές και ανερχόμενες start-ups στην
Ελλάδα.
http://www.qmetric.gr

Randstad Hellas AE
Founded in the Netherlands in 1960, today Randstad is one of the world’ s largest providers of HR services with a global footprint in 39 countries and 17,3 billion in revenues
in 2014.
Randstad Hellas, with revenue over 32 million (in 2014) has a leading presence in
Greece for over 14 years and combines a strong local network with extensive international experience. This unique partnership gives us the opportunity to adapt our wide
spectrum of HR services to meet the local needs of a developing market like Greece.
With headquarters in Athens and a branch office in Thessaloniki we have the ability &
experience to service ‘ our clients on a nation-wide basis to include regional areas.
Randstad acknowledges the importance of our corporate personnel in maintaining and
building on our success and position in the market. We believe the true value of any
business is in its people and we are proud to have been recognised Best Workplace by
the Great Place to Work Institute in Greece in the past. Over the years Randstad Hellas
has continuously also ranked 1st place since 2009 in the global “International People
Survey” which measures employee engagement across all Randstad operating companies.
Randstad is known for its firm and consistent values, which we summarise through our
philosophy ‘ good to know you’ . Our values shape our culture, and help us to develop,
grow and better serve our clients, candidates and other stakeholders.
http://www.randstad.gr

Sigmia
Sigmia is a specialist provider of consulting and system integration services, based in
Thessaloniki, Greece. Our practice is focused on supply chain optimization and enterprise
planning software, for the retail industry. We enable large retail organizations worldwide
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to streamline and optimize their operations, by leveraging best-in-class software.
We are looking to hire bright individuals, as entry-level Software Implementation Consultants / Developers. We offer the opportunity for an exciting career, where you can
grow professionally in a friendly and supportive environment.
http://www.sigmia.com

SingularLogic
Η SingularLogic αποτελεί την Νο 1 ελληνική εταιρεία παραγωγής επιχειρηματικού
λογισμικού και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και λύσεων Πληροφορικής
στην Ελλάδα.
Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων
επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων
πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη
προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.
http://www.singularlogic.eu

SITAEL Hellas
SITAEL Hellas is a Greek Enterprise able to cover all the processes needed for the Design, Development, Production and Qualification of Instruments, Electronics and Microelectronics Systems compliant with high reliability standards.
SITAEL HELLAS is able to cover all the processes needed for the Development of Electronic Equipment and sub-systems compliant with high reliability standards.
The company has been founded in 2013, carrying out activities especially in the inspace
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 solutions and systems of SITAEL in the Space and Industrial markets.
http://www.sitael-hellas.com/
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SKYWALKER.GR
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

Soft Com International
H Software Competitiveness International (www.softcom-int.com) είναι μια δυναμικά
αναπτυσσόμενη Εταιρεία Λογισμικού, που συνδυάζει αρμονικά την επαγγελματική
ευσυνειδησία, τη λειτουργική αρτιότητα και τις διαδικασίες μεγάλης Πολυεθνικής
Εταιρείας, με την ευελιξία και, την προσωπική δέσμευση των Start-ups. Ετσι είναι ένας
αξιόπιστος συνεργάτης για απαιτητικούς πελάτες, αγορές, και έργα, με αποτέλεσμαι η
Διεθνής και η Εγχώρια Αγορά να την εμπιστευτεί γρήγορα για την ανάπτυξη καινοτόμων
προιόντων.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, στις αγορές της
Αυτοκινητοβιομηχανίας, των Τηλεπικοινωνιών, της Διαστημικής βιομηχανίας και
της Διαχείρισης Γνώσης, ενώ εγχώρια έχει παρουσία και στον Τραπεζικό τομέα,
επικεντρώνεται de σε καινοτόμες και εξατομικευμένες Λύσεις και Υπηρεσίες
Λογισμικού, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Εξειδικευμένες Εκπαιδεύσεις. Η Εταιρεία
είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2008 και ISO27001:2013, και έχει βραβευτεί με
το Business Award 2013 ως «αναπτυσσόμενη μικρομεσαία εταιρεία».
http://www.softcom-int.com

SP-CARTONPACK 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
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εξατομικευμένων προστατευτικών υλικών συσκευασίας.
http://www.dssmithpackaging.eu

Tero
Η Tero αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε έργα Έρευνας & Ανάπτυξης. Ο ρόλος μας είναι
να υποστηρίξουμε τη διαχείριση των έργων αυτών, έτσι ώστε οι πελάτες μας να
αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα, νέες μεθόδους οργάνωσης. Προσφέρουμε
ένα συνδυασμό εμπειρίας στην τεχνολογία και στην επιχειρηματικότητα, και παρέχουμε
ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων.
Η Tero ειδικεύεται στους τομείς του web archiving and analytics, crowdsourcing and collective intelligence platforms, online social networks, and environmental decision support tools and systems, εμπειρία που έχει αποκτηθεί με τη δεκαετή συμετοχή μας σε
εθνικά και ευρωπαικά ερευνητικά προγράμματα.
http://www.tero.gr

TOTAL ECLIPSE IKE
At Total Eclipse we create fun, original, and addictive games that are easy to learn yet
hard to master. We have a strong history of game releases, with 9 shipped games in 10
years, across different genres and platforms. Our purpose is to ‘Popularise Play’; we
want to get more people to enjoy games as we believe that there is a potential gamer
in each one of us.
This is a truly exciting time for Total Eclipse! We are growing, and we plan to become one
of the top brands in multi-platform casual gaming worldwide.
http://www.totaleclipsegames.com/
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Tsokanos SA - Veterinary Logistics
Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ – ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
δραστηριοποιείται επί 33 χρόνια στους τομείς διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκωνεμβολίων, κτηνιατρικών εργαλείων και αναλωσίμων κτηνιατρικών κλινικών και
εργαστηρίων. Παράλληλα κατέχει ηγετική θέση στον τομέα σήμανσης του ζωϊκού
κεφαλαίου της χώρας έχοντας εγκατεστημένη υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής
συμβατικών ενωτίων κάθε τύπου καθώς και κωδικοποίησης ηλεκτρονικών ενωτίων και
βώλων.
http://www.tsokanos.gr

UPGRADE CUNSULTING & 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
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
- Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών Έργων
- Ανάπτυξη και Προώθηση Εξαγωγών
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
- Εκπαίδευση στελεχών
http://www.upgrade.edu.gr
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VELTIO GR
Veltio provides know-how and integrated solutions to help retailers, packaged gods
manufacturers and any company with a large and dispersed supply chain to operate their
distribution networks more efficiently and robustly. Our mission is to help our clients
make their supply chains better, step-by-step improving both their costs and customer
satisfaction along the way. We believe that we can do this better by providing our clients
with deep knowledge of industry best practices, strong analytical and technical skills and
a highly-focused results-oriented approach to delivering truly integrated solutions on
time and on budget. Veltio offers consulting, implementation, integration and support
services using the Oracle Retail Supply Chain Planning and Merchandise Planning applications and platforms.
http://www.veltio.com/

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
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άξονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
http://www.titan.gr

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
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 Weiss, ΑΛΦΑ Strong, Fischer, Amstel Free, Amstel Pils, Amstel Bock, Amstel Radler, Buckler, BIOΣ 5 και μία μονάδα εμφιάλωσης στη
Λαμία, όπου παράγει το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Συνολικά, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
παράγει στην Ελλάδα 12 μπίρες που ακολουθούν μια 100% ελληνική διαδρομή με
κριθάρι εξολοκλήρου από Έλληνες παραγωγούς που στη συνέχεια βυνοποιείται στα
2 ιδιόκτητα βυνοποιεία της, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Παράλληλα, εισάγει και
διανέμει στην ελληνική αγορά γνωστές μάρκες όπως: Affligem, Sol, Krusovice, Mc Farland, Erdinger, Duvel, Chimay και άλλες.
http://www.athenianbrewery.gr

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
40 χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξειδικευμένων πλαστικών
φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών, η Η Δάιος
Πλαστικά ΑΒΕΕ χρειάζεται ανθρώπους που με όραμα και ενθουσιασμό θα συνεχίσουν
την πετυχημένη εως τώρα πορεία της εταιρίας μέσω της ενεργής συνεισφοράς τους
στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού.
http://www.daiosplastics.com/site/home.asp
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (A Team Σύμβουλοι
ασφαλιστικών υπηρεσιών)
Η A Team Σύμβουλοι ασφαλιστικών υπηρεσιών της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί
μία εκ των 11 Επιθεωρήσεων (Πανελλαδικά) της Εθνικής Ασφαλιστικής με έδρα της
Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη. Η Εθνική Ασφαλιστική με ζωή ενός και πλέον αιώνα (έτος ίδρυσης 1891)
έχει όλα τα εχέγγυα για να εγγυηθεί στους νέους συνεργάτες μας μία σπουδαία καριέρα
στον χώρο των πωλήσεων. Στην A Team απασχολούνται άτομα ηλικίας από 27 έως 45
ετών. Το 80% των συνεργατών είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων ή ανώτατων σχολών
& αρκετοί εξ αυτών κάτοχοι MBA. Ασχολούμαστε με όλο το φάσμα των ασφαλιστικών
υπηρεσιών (αυτοκίνητα,ομαδικά,αστικές ευθύνες κλπ), με εξειδίκευση σε θέματα υγείας
και σύνταξης.
http://www.anastasioud.gr

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Ε.
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον 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/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - EGIS
ΕΠΕ
Η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - EGIS ΕΠΕ
δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα
επιχειρησιακής ανάπτυξης και τεχνολογίας από το 1993 .
Οι τομείς εξειδίκευσης είναι:

29

- Διαγνωστικές μελέτες δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και ενημέρωση για τις εξελίξεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
- Σύνταξη, υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων επιδοτούμενων από Eθνικούς
και Ευρωπαϊκούς πόρους, σε τομείς που σχετίζονται με βιομηχανική έρευνα, μεταφορά
τεχνολογίας, επαγγελματική κατάρτιση και επιχειρηματική ανάπτυξη.
- Στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και προώθησης πωλήσεων - οργάνωση τμημάτων
πωλήσεων και διάρθρωση δικτύων διανομής βιομηχανικών επιχειρήσεων.
- Επιλογή προσωπικού και στελέχωση.
- Διοργάνωση και υποστήριξη ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων.
- Aνάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
http://www.egis.gr

Καϊκονίδης Πρόδρομος ΕΠΕ - KLINIKUM
Το 1988 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η επιχείρηση Ιατρικού Εξοπλισμού και Προϊόντων
Μητρικού Θηλασμού από τους κ. Πρόδρομο & Θάλεια Καϊκονίδη με την επωνυμία Klinikum. Μοναδικό αντικείμενο, η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας από μια
οικογενειακή επιχείρηση, χτισμένη στις βάσεις της αρωγής του συνανθρώπου.
Ασχολείται κυρίως με εξοπλισμό Νοσοκομειακών Μονάδων με συστήματα υψηλής
τεχνολογίας και τέλη της δεκαετίας του ’90 μεταφέρεται σε ακόμη μεγαλύτερο χώρο
καθώς η πρόοδος της τεχνολογίας αναπτύσσεται στον τομέα της ιατρικής επιστήμης.
Πλέον, η εταιρία εξυπηρετεί πελάτες σε όλα τα μέρη της Ελλάδος σε δημόσια ή ιδιωτικά
ιδρύματα αλλά και ιδιώτες γιατρούς. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύπτει και τους ιδιώτες
και κυρίως τις νέες μητέρες με τα προϊόντα Μητρικού Θηλασμού της εταιρίας Medela,
Ελβετικής προέλευσης.
Σκοπός της εταιρίας είναι η καθιέρωση της καινοτομίας στον ιατρικό χώρο, μέσω της
εισαγωγής προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας, με απώτερο στόχο τις θεμελιώδεις
αλλαγές στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
http://www.klinikum.gr
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Κέντρα Ξένων Γλωσσών ASSOS – Κ. Ευθυμίου & ΣΙΑ ΟΕ
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ASSOS πιστά στο ραντεβού τους με τους σπουδαστές
προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα διδασκαλίας για Αγγλικά (GMAT, GRE, TOEFL, TOEIC, IELTS), Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Τούρκικα, Ρώσικα,
Ελληνικά για αλλοδαπούς.
Κατόπιν ζήτησης προσφέρουμε προγράμματα για Ολλανδικά, Σουηδικά, Νορβηγικά,
Φινλανδικά, Βουλγάρικα και Ιαπωνικά.
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής ASSOS αποτελούν πιστοποιημένο
εξεταστικό κέντρο του πανεπιστημίου LOMONOSOV της Μόσχας, του Πανεπιστημίου του
Cambridge και της ECDL.
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

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.

ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (18-24 Travel)
Το 18-24 Travel είναι ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας «Παραπεντε MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ», Γραφείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Θεσσαλονίκη, διεύθυνση Μητροπόλεως
110, 3ος όροφος.
Δραστηριοποιείται από το 2004 στην διοργάνωση low cost εκδρομών σε target group ηλικιών κυρίως από 18 έως 24 ετών σε δημοφιλείς προορισμούς όπως,
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Κωνσταντινούπολη, Μπάνσκο, Πράγα, Βουδαπέστη, Βιέννη, Ρώμη, Βελιγράδι,
Βουκουρέστι, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Σκιάθο.
Επίσης είναι το πρώτο τουριστικό γραφείο που διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων
μέσω της ιστοσελίδας του www.18-24.gr με ένα πρωτοποριακό σύστημα πωλήσεων
μέσω των συνεργατών (affiliates) μας, οι οποίοι προωθούν τις εκδρομές μέσω facebook και twitter.
http://www.para-5.gr/

ΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-PEOPLE AT WORK 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

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ
Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια ηγέτιδα μελετητική 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 χωρική οργάνωση
και στην 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.schediasmos.com
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ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Η εταιρία Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1931 σαν μία μικρή ατομική εταιρία
παραγωγής χάρτινων σακουλών. Έκτοτε έχει μεταβάλλει τη δραστηριότητά της σε
βιομηχανία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.
Πλέον μεταποιεί εύκαμπτα υλικά συσκευασίας σε μορφή φιλμ για τρόφιμα, καλλυντικά,
προϊόντα προσωπικής υγιεινής, φαρμακευτικά προϊόντα, απορρυπαντικά, είδη οικιακής
χρήσης, καπάκια αλουμινίου κ.λπ. Έχει λοιπόν καταφέρει να είναι ο σημερινός ηγέτης
του κλάδου στην Ελλάδα και μια από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Με ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι εξαγωγές
της εταιρίας σε περισσότερες από 25 χώρες απορροφούν σημαντικό κομμάτι της
παραγωγή, με ποσοστό που ξεπερνά το 65%. Κύριος στόχος της εταιρίας είναι η αύξηση
της δραστηριότητάς της σε χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης.
Διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εκ των οποίων οι δύο
είναι παραγωγικές μονάδες. Επενδύει συνεχώς σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό σε
προηγμένα συστήματα ποιότητα και προστασίας του περιβάλλοντος και εργάζεται ώστε
να προσφέρει μοναδικά προϊόντα, υπηρεσίες αλλά και λύσεις σε ότι αφορά την εύκαμπτη
συσκευασία, έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών.
Η προσήλωση της διοίκησης προς την αδιάκοπη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων και του επιπέδου της παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς τους
πελάτες της, αποτελούν τα βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της.
http://www.hatzopoulos.gr
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