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1.      Ποσό ωφελήθηκες  από τις γνώσεις που σας πρόσφερε το σεμινάριο ? 
 
 
…..αναβάθμισαν κατά πολύ το γνωστικό μου αντικείμενο, σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην μέχρι 
τώρα ενασχόλησή μου …. μου δίνουν τη δυνατότητα να μπορώ μελλοντικά να ασχοληθώ και με άλλες 
δράσεις μέσα στα logistics…..                                                      (Μπ. Σκρουφούτας – Logistics Mgr, ΔΕΛΤΑ) 
……μαθαίνεις πράγματα τα οποία σίγουρα θα σου χρησιμεύσουν αν θέλεις να κάνεις καριέρα καθώς 
σου προσφέρουν μια ευρύτερη γνώση στα logistics και καταλαβαίνεις πως δουλεύουν εταιρίες με 
διαφορετικό αντικείμενο…..                                                           (Αλ. Χρυσόβουλος  -Logistics, KAFSIS)  
….. Η γνώση που προσφέρθηκε επηρέασε θετικά την σκέψη μου και πρόσθεσε αξία στις γνώσεις μου…             
                                                                                                              (ΣΚ - Logistics Mgr, Εταιρείας 3PL) 
…..απαιτητικό και πολύπλευρο σεμινάριο…. με βοηθάει στην επαγγελματική μου καθημερινότητα….        
                                                                                                             (ΚΝ – Logistics Marketing-LOGIKA) 
…..τα οφέλη είναι τόσα πολλά που υπέρ-επιβεβαίωσαν τη θέληση και την επιμονή μου να 
παρακολουθήσω το συγκεκριμένο σεμινάριο-πιστοποίηση….. με βοήθησε πάρα πολύ στο αντικείμενό 
μου καθώς μπορώ πολύ πιο εύκολα να αντιληφθώ τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις 
από τα υψηλότερα επίπεδα και έτσι μπορώ να "μιλήσω την ίδια γλώσσα"…. η γνώση σχετικά με τις 
εμπορικές εταιρίες είχε ως αποτέλεσμα να γίνει πολύ ευκολότερη η επικοινωνία μου με τον πελάτη 
που έχω αναλάβει στην επιχείρηση…..                                          (ΚΜ – Customer Service – FOODLINK) 
 
2.      Πως αξιολογείς τους Εισηγητές και τον Συντονιστή του προγράμματος και βασικό εκπαιδευτή Κ. 
Θεοφανίδη ? 
 
….οι εισηγητές, με εξέχοντα τον κ. Θεοφανίδη, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ……αφιέρωσαν 
πολύτιμο επιπλέον χρόνο για να μπορέσουν να δώσουν  όσο το δυνατό μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών 
και γνώσεων…..                                                                                  (Μπ. Σκρουφούτας – Logistics Mgr, ΔΕΛΤΑ)  
…..πολύ καλός καθηγητής ο οποίος εκτός των πολύ καλών γνώσεων στον τομέα, έχει και πάρα πολύ 
καλή μεταδοτικότητα καθώς σου αναλύει πάντα το εκπαιδευτικό υλικό με παραδείγματα, έχοντας σαν 
αποτέλεσμα την άμεση κατανόηση του θέματος….                    (Αλ. Χρυσόβουλος (Logistics, KAFSIS)                                       
…μεταδοτικός , ευρηματικός , με σφαιρική άποψη και διευρυμένες  γνώσεις….   
                                                                                                               (ΣΚ - Logistics Mgr, Εταιρείας 3PL) 
….εξαιρετικός εισηγητής με έντονο το χάρισμα της μεταδοτικότητας. Χρησιμοποιούσε  άπειρα 
παραδείγματα προκειμένου να απλουστεύσει και τη πιο δυσνόητη διαδικασία….. 
                                                                                                               (ΚΝ – Logistics Marketing-LOGIKA) 
….oi εισηγητές πολύ έμπειροι τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό…… σε 
καθημερινή βάση χρησιμοποιώ όλα όσα μας έχoυν  πει ….ο κ. Θεοφανίδης έκανε απίστευτη 
"ψυχολογική δουλειά" απέναντί μας η οποία μόνο μπροστά μπορεί να μας πάει…. 
                                                                                                              (ΚΜ – Customer Service – FOODLINK) 

 
 
3.      Πως κρίνεις την ατμόσφαιρα του σεμιναρίου και το networking ? 
 
…..δημιουργήθηκε ευχάριστη ατμόσφαιρα, και πολύ καλές σχέσεις και γνωριμίες  ξεπερνώντας τα 
στενά επαγγελματικά όρια και την τυπική γνωριμία….         (Μπ. Σκρουφούτας – Logistics Mgr, ΔΕΛΤΑ) 



…..γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι σε λίγα χρόνια θα έχουν και αυτοί υψηλόβαθμες θέσεις….. 
                                                                                                               (Αλ. Χρυσόβουλος - Logistics, KAFSIS) 
… θετικά φορτισμένη με έντονη ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων.  
                                                                                                               (ΣΚ - Logistics Mgr, Εταιρείας 3PL) 
 
4.      Πόσο το σεμινάριο σε βοήθησε να κερδίσεις τις γνώσεις που απέκτησες;  θα μπορούσε αυτό να 
γινόταν διαβάζοντας μόνος σου από βιβλία στον αντίστοιχο χρόνο ? 
 
……οι απαιτήσεις για την συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι πολύ υψηλές, όπως άλλωστε όφειλαν να 
είναι και δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση  να τις καλύψω διαβάζοντας μόνος μου την ύλη που 
απαιτείται για  επιτυχή ανταπόκριση στις εξετάσεις.…..       (Μπ. Σκρουφούτας – Logistics Mgr, ΔΕΛΤΑ) 
…..θα ήταν αδύνατο να καταφέρει κάποιος σε αυτό το χρονικό διάστημα να διαβάσει τόσα πολλά 
βιβλία, για να μπορέσει να πάρει πιστοποίηση ELA, ενώ με το σεμινάριο έχεις τα σημαντικότερα 
θέματα στα οποία παίρνεις τις γνώσεις που χρειάζεσαι για τις εξετάσεις ….. 
                                                                                                              (Αλ. Χρυσόβουλος - Logistics, KAFSIS) 
……εμβαθύναμε  τις  γνώσεις …ανταλλάξαμε σκέψεις , απόψεις και τεχνικές χειρισμού…. 
                                                                                                               (ΣΚ - Logistics Mgr, Εταιρείας 3PL) 
 
5.      Πόσο θα σε βοηθήσει στην καθημερινή δουλειά σου ? 
 
….μετα το σεμινάριο βλέπω πιο σφαιρικά τα θέματα στο χώρο εργασίας μου,  τα αντιμετωπίζω και από 
άλλες οπτικές γωνίες, σε κάποιες περιπτώσεις και με πιο στρατηγική ματιά από ότι παλιότερα.…..             
                                                                                                           (Μπ. Σκρουφούτας – Logistics Mgr, ΔΕΛΤΑ) 
….πήρα  εργαλεία για την καθημερινή μου δουλειά των οποίων αγνοούσα την ύπαρξη τους και θα 
μπορέσω να αναπτύξω τον τομέα μου στην εταιρία…..             (Αλ. Χρυσόβουλος -Logistics, KAFSIS) 
…..η ψυχολογία μου επαγγελματικά ενδυναμώθηκε πολύ…. αισθάνομαι τρομερή αυτοπεποίθηση με 
τον εμπλουτισμό των γνώσεων μου….                                           (ΚΜ – Customer Service – FOODLINK) 
 
 

6.      Θα το σύστηνες σε στελέχη της αγοράς και με ποιο επιχείρημα ? 
 
…..νιώθω πραγματικά τυχερός που συμμετείχα….. χάρηκα που ήμουν εκεί. θα το πρότεινα 
ανεπιφύλακτα και σε άλλα στελέχη….                                      (Μπ. Σκρουφούτας – Logistics Mgr, ΔΕΛΤΑ) 
…..ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να κάνει καριέρα στον τομέα των logistics αλλά και σε αυτούς που 
νομίζουν ότι, λόγω προϋπηρεσίες, έχουν άριστη γνώση των logistics.… σου προσφέρει  συνολική γνώση 
των logistics και σου δίνει εργαλεία τα οποία θα κάνουν τη ζωή πιο εύκολη ….                                  
                                                                                                              (Αλ. Χρυσόβουλος (Logistics, KAFSIS) 
…..θα το σύστηνα σε κάθε συνάδελφο ….. τα οφέλη είναι πολλαπλάσια του χρόνου που θα χρειαστεί να 
αφιερώσει…….                            (ΣΚ - Logistics Mgr, Εταιρείας 3PL) 
 

  
 


