ΧΟΛΙΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
ΠΟΤ ΟΡΓΑΝΩΕ Η PROJECTYOU ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗ ΕLA
1.

Ποςό ωφελικθκεσ από τισ γνώςεισ που ςασ πρόςφερε το ςεμινάριο ?

…..αναβάκμιςαν κατά πολφ το γνωςτικό μου αντικείμενο, ςε τομείσ που δεν εμπίπτουν ςτθν μζχρι
τϊρα εναςχόλθςι μου …. μου δίνουν τθ δυνατότθτα να μπορϊ μελλοντικά να αςχολθκϊ και με άλλεσ
δράςεισ μζςα ςτα logistics…..
(Μπ. κρουφοφτασ – Logistics Mgr, ΔΕΛΣΑ)
……μακαίνεισ πράγματα τα οποία ςίγουρα κα ςου χρθςιμεφςουν αν κζλεισ να κάνεισ καριζρα κακϊσ
ςου προςφζρουν μια ευρφτερθ γνϊςθ ςτα logistics και καταλαβαίνεισ πωσ δουλεφουν εταιρίεσ με
διαφορετικό αντικείμενο…..
(Αλ. Χρυςόβουλοσ -Logistics, KAFSIS)
….. Η γνϊςθ που προςφζρκθκε επθρζαςε κετικά τθν ςκζψθ μου και πρόςκεςε αξία ςτισ γνϊςεισ μου…
(Κ - Logistics Mgr, Εταιρείασ 3PL)
…..απαιτθτικό και πολφπλευρο ςεμινάριο…. με βοθκάει ςτθν επαγγελματικι μου κακθμερινότθτα….
(ΚΝ – Logistics Marketing, LOGIKA)
…..τα οφζλθ είναι τόςα πολλά που υπζρ-επιβεβαίωςαν τθ κζλθςθ και τθν επιμονι μου να
παρακολουκιςω το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο-πιςτοποίθςθ….. με βοικθςε πάρα πολφ ςτο αντικείμενό
μου κακϊσ μπορϊ πολφ πιο εφκολα να αντιλθφκϊ τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάςεισ
από τα υψθλότερα επίπεδα και ζτςι μπορϊ να "μιλιςω τθν ίδια γλϊςςα"…. θ γνϊςθ ςχετικά με τισ
εμπορικζσ εταιρίεσ είχε ωσ αποτζλεςμα να γίνει πολφ ευκολότερθ θ επικοινωνία μου με τον πελάτθ
που ζχω αναλάβει ςτθν επιχείρθςθ…..
(ΚΜ – Customer Service , FOODLINK)
2. Πωσ αξιολογείσ τουσ Ειςθγθτζσ και τον υντονιςτι του προγράμματοσ και βαςικό εκπαιδευτι Κ.
Θεοφανίδθ ?
….οι ειςθγθτζσ, με εξζχοντα τον κ. Θεοφανίδθ, ζδωςαν τον καλφτερο εαυτό τουσ, ……αφιζρωςαν
πολφτιμο επιπλζον χρόνο για να μπορζςουν να δϊςουν όςο το δυνατό μεγαλφτερο όγκο πλθροφοριϊν
και γνϊςεων…..
(Μπ. κρουφοφτασ – Logistics Mgr, ΔΕΛΣΑ)
….Ο κοσ Θεοφανίδθσ ιταν εξαιρετικόσ, μετζδιδε τθν γνϊςθ μζςα από παραδείγματα ζτςι ϊςτε θ
εκπαίδευςθ να είναι κατανοθτι …. τθν ίδια προςζγγιςθ ςτθν εκπαίδευςθ είχαν όλοι οι ειςθγθτζσ.
(Φ. Οικονομοποφλου - Warehouse & Distribution Specialist, ADIDAS)
…..πολφ καλόσ κακθγθτισ ο οποίοσ εκτόσ των πολφ καλϊν γνϊςεων ςτον τομζα, ζχει και πάρα πολφ
καλι μεταδοτικότθτα κακϊσ ςου αναλφει πάντα το εκπαιδευτικό υλικό με παραδείγματα, ζχοντασ ςαν
αποτζλεςμα τθν άμεςθ κατανόθςθ του κζματοσ….
(Αλ. Χρυςόβουλοσ -Logistics, KAFSIS)
…μεταδοτικόσ , ευρθματικόσ , με ςφαιρικι άποψθ και διευρυμζνεσ γνϊςεισ….
(Κ - Logistics Mgr, Εταιρείασ 3PL)
….πζρα από τθν ςωςτά δομθμζνθ κεωρθτικι προςζγγιςθ του αντικειμζνου ….. και ςε ςυνδυαςμό με
πρακτικά παραδείγματα από τθν αγορά, ενκαρρφνει και τθν ενεργι ςυμμετοχι των παρευριςκομζνων
αξιοποιϊντασ κετικά τθν εμπειρία και τθν γνϊςθ όλων των ςυμμετεχόντων…..
(Δ. Κάτςασ – Procurement Mgr, ΜΑΘΙΟ ΠΤΡΙΜΑΧΑ)
….εξαιρετικόσ ειςθγθτισ με ζντονο το χάριςμα τθσ μεταδοτικότθτασ. Χρθςιμοποιοφςε άπειρα
παραδείγματα προκειμζνου να απλουςτεφςει και τθ πιο δυςνόθτθ διαδικαςία…..
(ΚΝ – Logistics Marketing, LOGIKA)

….oi ειςθγθτζσ πολφ ζμπειροι τόςο ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο όςο και ςε επαγγελματικό…… ςε
κακθμερινι βάςθ χρθςιμοποιϊ όλα όςα μασ ζχoυν πει ….ο κ. Θεοφανίδθσ ζκανε απίςτευτθ
"ψυχολογικι δουλειά" απζναντί μασ θ οποία μόνο μπροςτά μπορεί να μασ πάει….
(ΚΜ – Customer Service , FOODLINK)

3.

Πωσ κρίνεισ τθν ατμόςφαιρα του ςεμιναρίου και το networking ?

…..δθμιουργικθκε ευχάριςτθ ατμόςφαιρα, και πολφ καλζσ ςχζςεισ και γνωριμίεσ ξεπερνϊντασ τα
ςτενά επαγγελματικά όρια και τθν τυπικι γνωριμία….
(Μπ. κρουφοφτασ – Logistics Mgr, ΔΕΛΣΑ)
…..γνωρίηεισ ανκρϊπουσ οι οποίοι ςε λίγα χρόνια κα ζχουν και αυτοί υψθλόβακμεσ κζςεισ…..
(Αλ. Χρυςόβουλοσ - Logistics, KAFSIS)
…. Η αημόζθαιρα ήηαν καηαπληκηική, έρτεζαι ζε επαθή με ενδιαθέρόνηα άηομα, ανηαλλάζεις απουεις …
(Φ. Οικονομοποφλου - Warehouse & Distribution Specialist, ADIDAS)
… κετικά φορτιςμζνθ με ζντονθ ανταλλαγι απόψεων και γνϊςεων.
(Κ - Logistics Mgr, Εταιρείασ 3PL)
4. Πόςο το ςεμινάριο ςε βοικθςε να κερδίςεισ τισ γνώςεισ που απζκτθςεσ; κα μποροφςε αυτό να
γινόταν διαβάηοντασ μόνοσ ςου από βιβλία ςτον αντίςτοιχο χρόνο ?
……οι απαιτιςεισ για τθν ςυγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ είναι πολφ υψθλζσ, όπωσ άλλωςτε όφειλαν να
είναι και δεν κα μποροφςα ςε καμία περίπτωςθ να τισ καλφψω διαβάηοντασ μόνοσ μου τθν φλθ που
απαιτείται για επιτυχι ανταπόκριςθ ςτισ εξετάςεισ.…..
(Μπ. κρουφοφτασ, Logistics Mgr, ΔΕΛΣΑ)
…..κα ιταν αδφνατο να καταφζρει κάποιοσ ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα να διαβάςει τόςα πολλά
βιβλία, για να μπορζςει να πάρει πιςτοποίθςθ ELA, ενϊ με το ςεμινάριο ζχεισ τα ςθμαντικότερα
κζματα ςτα οποία παίρνεισ τισ γνϊςεισ που χρειάηεςαι για τισ εξετάςεισ …..
(Αλ. Χρυςόβουλοσ - Logistics, KAFSIS)
……εμβακφναμε τισ γνϊςεισ …ανταλλάξαμε ςκζψεισ , απόψεισ και τεχνικζσ χειριςμοφ….
(Κ - Logistics Mgr, Εταιρείασ 3PL)
5.

Πόςο κα ςε βοθκιςει ςτθν κακθμερινι δουλειά ςου ?

….μετα το ςεμινάριο βλζπω πιο ςφαιρικά τα κζματα ςτο χϊρο εργαςίασ μου, τα αντιμετωπίηω και από
άλλεσ οπτικζσ γωνίεσ, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και με πιο ςτρατθγικι ματιά από ότι παλιότερα.…..
(Μπ. κρουφοφτασ – Logistics Mgr, ΔΕΛΣΑ)
….πιρα εργαλεία για τθν κακθμερινι μου δουλειά των οποίων αγνοοφςα τθν φπαρξθ τουσ και κα
μπορζςω να αναπτφξω τον τομζα μου ςτθν εταιρία…..
(Αλ. Χρυςόβουλοσ -Logistics, KAFSIS)
…..θ ψυχολογία μου επαγγελματικά ενδυναμϊκθκε πολφ…. αιςκάνομαι τρομερι αυτοπεποίκθςθ με
τον εμπλουτιςμό των γνϊςεων μου….
(ΚΜ – Customer Service, FOODLINK)

6.

Θα το ςφςτθνεσ ςε ςτελζχθ τθσ αγοράσ και με ποιο επιχείρθμα ?

…..νιϊκω πραγματικά τυχερόσ που ςυμμετείχα….. χάρθκα που ιμουν εκεί. κα το πρότεινα
ανεπιφφλακτα και ςε άλλα ςτελζχθ….
(Μπ. κρουφοφτασ – Logistics Mgr, ΔΕΛΣΑ)
…..ανεπιφφλακτα ςε όποιον κζλει να κάνει καριζρα ςτον τομζα των logistics αλλά και ςε αυτοφσ που
νομίηουν ότι, λόγω προχπθρεςίεσ, ζχουν άριςτθ γνϊςθ των logistics.… ςου προςφζρει ςυνολικι γνϊςθ
των logistics και ςου δίνει εργαλεία τα οποία κα κάνουν τθ ηωι πιο εφκολθ ….

(Αλ. Χρυςόβουλοσ (Logistics, KAFSIS)
….. θα ηο ζσνέζηηνα ανεπιθύλακηα…..

(Φ. Οικονομοποφλου - Warehouse & Distribution Specialist, ADIDAS
…..κα το ςφςτθνα ςε κάκε ςυνάδελφο ….. τα οφζλθ είναι πολλαπλάςια του χρόνου που κα χρειαςτεί να
αφιερϊςει…….
(Κ - Logistics Mgr, Εταιρείασ 3PL)

