
        

 

 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

Στόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ επιμόρφωςθ μεταφορζων και ςτελεχών 
μεταφορικών επιχειριςεων και εμπορικών εταιρειών που φιλοδοξοφν να 
οργανωκοφν ςε επιτυχθμζνεσ εταιρείεσ, ώςτε να επιβιώςουν και να 
αναπτυχκοφν μζςα ςτο νζο κεςμικό και οικονομικό περιβάλλον. Θα 
διδαχκοφν δοκιμαςμζνεσ μζκοδοι και πρακτικζσ Διοίκθςθσ Μεταφορικών 
Επιχειριςεων από τθ διεκνι εμπειρία. 
 

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 
Η τρατηγική  

- Το θεςμικό πλαίςιο ίδρυςθσ μεταφορικών επιχειριςεων (ΜΕ) 

- Οι τάςεισ και μελλοντικζσ εξελίξεισ 

- Επιδοτοφμενα προγράμματα 

- Πώσ κτίηεται το Business Plan (Επιχειρθματικό Σχζδιο) 

- τρατηγικζσ ςυνεργαςίεσ με πελάτεσ και ςυνεργάτεσ 

- Πώσ ανακαλφπτουμε επιχειρηματικζσ ευκαιρίεσ   

- Ο ρόλοσ τθσ ΜΕ ςτθν Extended Enterprise 
Η Διοίκηςη 

- Πώσ οργανώνεται και πώσ διοικείται μια ΜΕ: Οργανόγραμμα, ρόλοι 

- χεδιαςμόσ, υντονιςμόσ, Ζλεγχοσ, τόχοι 

- Αρχζσ marketing και επικοινωνίασ – προβολι ςτο Διαδίκτυο  
Σα Οικονομικά 

- Τα οικονομικά των μεταφορών – κόςτοσ και κόμιςτρο 

- Σρόποι μείωςησ κόςτουσ και αφξηςησ παραγωγικότητασ 
Σο Όχημα 

- Τρόποι απόκτθςθσ υποδομών και οχθμάτων 

- Επιλογι τφπου οχιματοσ βάςει TCO (Total Cost of Ownership) 

- Το μζλλον ανικει ςτο ποιοτικό ΔΧ 

- Αρχζσ αποτελεςματικήσ και οικονομικήσ δρομολόγθςθσ 
Ο Οδηγόσ 

- Διοίκηςη οδηγών – επιλογι, εκπαίδευςθ, υποκίνθςθ, ςυμμετοχι 

- Ο οδθγόσ: μοχλόσ μείωςθσ κόςτουσ και αφξθςθσ ζργου 

- Πώσ ο οδθγόσ μπορεί να γίνει πρεςβευτήσ τθσ εταιρίασ 

- Ο Πελάτησ 

- Πελατοκεντρικι προςζγγιςθ, πώσ κτίηεται θ φιμθ και θ πελατεία 

- Σι θζλει ο πελάτησ από τον ιδανικό μεταφορζα 

- Αμοιβι βάςει Performance Scorecard 
 

• ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ε 

- Αυτοκινθτιςτζσ 

- Στελζχθ μεταφορικών επιχειριςεων, Στελζχθ τμθμάτων Logistics 
Εμπορικών Επιχειριςεων 

- Νζουσ που κζλουν να δραςτθριοποιθκοφν ςτο χώρο τθσ Μεταφοράσ 

- Ζμπειρουσ και νζουσ project managers 
 
 

• ΠΑΡΟΧΕ 

Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό και 
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 
 
Στθν εκπαίδευςθ μποροφν όςοι κζλουν να ςυμμετζχουν μζςω e-learning που 
πραγματοποιείται ςε πραγματικό χρόνο, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ να ζχουν ενεργι ςυμμετοχι και άμεςθ επαφι με τον ειςθγθτι 
και τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ.   

Οργάνωςη & 
Διοίκηςη 
Μεταφορικών 
Επιχειρήςεων   
 
Με δυνατότητα απόκτηςησ 
τησ Ευρωπαϊκήσ Πιςτοποίη-
ςησ ELA -Transportation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• ΕΙΗΓΗΣΗ 

Κώςτασ Θεοφανίδησ, MSc, τ. Διευκυντισ 
πολυεκνικών εταιριών Mobil, BP, Bovis Lend 
Lease, ΕΛΠΕ, τ. Πρόεδροσ ΠΣΣΑΜΕΕ, 
ειςθγθτισ ςεμιναρίων Management, Business 
Development, Certified in Project 
Management IPMA-D, εγκεκριμζνοσ 
εκπαιδευτισ ευρωπαϊκισ πιςτοποίθςθσ ELA 
 
• ΧΩΡΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 
Συγκρότθμα Philadelphia 
Κριεηι 64, 15125 Μαροφςι  
 

 

• ΚΟΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 100 €.   
Επιπλζον 150 € για όςουσ κζλουν να 
ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ 
πιςτοποίθςθσ ΕLA - Transportation.  
Το κόςτοσ μπορεί να καλυφκεί πλιρωσ από το 
ΛΑΕΚ 0,24%. 

5 
Ιουνίου 

2019 
16.00-
22.00 

 


