Οπγάνωςη & Διοίκηςη Μεσαυοπικών
Επιφειπήςεων
Με δτνασόσησα απόκσηςηρ σηρ Ετπωπαϊκήρ Πιςσοποίηςηρ ELA ςσιρ
Μεσαυοπέρ
Είναι δτνασή η ςτμμεσοφή και μέςω live e-learning

σόφορ σοτ ςεμιναπίοτ
σόφορ σοτ ςεμιναπίοτ είναι η επιμόπυωςη Μεσαυοπέων και
σελεφών Μεσαυοπικών επιφειπήςεων και Εμποπικών Εσαιπειών, ποτ
υιλοδοξούν να οπγανωθούν ςε επιστφημένερ εσαιπείερ, ώςσε να
επιβιώςοτν και να αναπστφθούν μέςα ςσο νέο θεςμικό και οικονομικό
πεπιβάλλον. Θα διδαφθούν δοκιμαςμένερ μέθοδοι και ππακσικέρ
Διοίκηςηρ Μεσαυοπικών Επιφειπήςεων από ση διεθνή εμπειπία.

ε ποιοτρ απετθύνεσαι
Απετθύνεσαι ςε Ατσοκινησιςσέρ, σελέφη μεσαυοπικών επιφειπήςεων,
σελέφη σμημάσων Logistics Εμποπικών Επιφειπήςεων και νέοτρ ποτ
θέλοτν να δπαςσηπιοποιηθούν ςσο φώπο σηρ Μεσαυοπάρ.
σην εκπαίδετςη μποπούν όςοι θέλοτν να ςτμμεσέφοτν μέςω elearning ποτ ππαγμασοποιείσαι ςε ππαγμασικό φπόνο, δίνονσαρ ση
δτνασόσησα ςσοτρ ςτμμεσέφονσερ να έφοτν ενεπγή ςτμμεσοφή και
άμεςη επαυή με σον ειςηγησή και σοτρ τπόλοιποτρ ςτμμεσέφονσερ.

Ππόγπαμμα εκπαίδετςηρ
Η σπασηγική


Σο θεςμικό πλαίςιο ίδπτςηρ μεσαυοπικών επιφειπήςεων (ΜΕ)



Οι σάςειρ και μελλονσικέρ εξελίξειρ



Επιδοσούμενα ππογπάμμασα



Πώρ κσίζεσαι σο Business Plan (Επιφειπημασικό φέδιο)



σπασηγικέρ ςτνεπγαςίερ με πελάσερ και ςτνεπγάσερ



Πώρ ανακαλύπσοτμε επιφειπημασικέρ ετκαιπίερ



Ο πόλορ σηρ ΜΕ ςσην Extended Enterprise

Η Διοίκηςη


Πώρ οπγανώνεσαι και πώρ διοικείσαι μια ΜΕ: Οπγανόγπαμμα, πόλοι



φεδιαςμόρ, τνσονιςμόρ, Έλεγφορ, σόφοι



Απφέρ marketing και επικοινωνίαρ – πποβολή ςσο Διαδίκστο

Σα Οικονομικά


Σα οικονομικά σων μεσαυοπών – κόςσορ και κόμιςσπο



Σπόποι μείωςηρ κόςσοτρ και αύξηςηρ παπαγωγικόσησαρ

Σο Όφημα


Σπόποι απόκσηςηρ τποδομών και οφημάσων



Επιλογή σύποτ οφήμασορ βάςει TCO (Total Cost of Ownership)



Σο μέλλον ανήκει ςσο ποιοσικό ΔΧ



Απφέρ αποσελεςμασικήρ και οικονομικήρ δπομολόγηςηρ

Ο Οδηγόρ


Διοίκηςη οδηγών – επιλογή, εκπαίδετςη, τποκίνηςη, ςτμμεσοφή



Ο οδηγόρ: μοφλόρ μείωςηρ κόςσοτρ και αύξηςηρ έπγοτ



Πώρ ο οδηγόρ μποπεί να γίνει ππεςβετσήρ σηρ εσαιπίαρ

Ο Πελάσηρ


Πελασοκενσπική πποςέγγιςη, πώρ κσίζεσαι η υήμη και η πελασεία



Σι θέλει ο πελάσηρ από σον ιδανικό μεσαυοπέα



Αμοιβή βάςει Performance Scorecard

Ειςηγησήρ
Κώςσαρ Θεουανίδηρ


Business Development Consultant



Μηφανολόγορ- Ηλεκσπολόγορ Μηφανικόρ



ΜSc Διοίκηςη Επιφειπήςεων



σ. Ππόεδπορ ΠΑΜΕΕ (Πανελλήνιορ ύλλογορ τμβούλων Αςυαλούρ
Μεσαυοπάρ Επικίνδτνων Εμποπετμάσων)



σ. Σεφνικόρ Διετθτνσήρ, BP - EKO



σ. Διετθτνσήρ Μεσαυοπών ΒΡ



Πιςσοποιημένορ εκπαιδετσήρ ςσην Διεθνή Πιςσοποίηςη LogisticsELA



Ειςηγησήρ ςεμιναπίων

Παποφέρ
ε όλοτρ σοτρ ςτμμεσέφονσερ θα δοθεί πλούςιο εκπαιδετσικό τλικό,
ποτ θα πεπιλαμβάνει σιρ παποτςιάςειρ σων ειςηγησών.
σοτρ ςτμμεσέφονσερ θα δοθεί πιςσοποιησικό παπακολούθηςηρ.

Κόςσορ ςτμμεσοφήρ
Σο κόςσορ ςτμμεσοφήρ είναι 100 €.
Επιπλέον 150 € για όςοτρ θέλοτν να ςτμμεσέφοτν ςσιρ εξεσάςειρ σηρ
Ετπωπαϊκήρ πιςσοποίηςηρ ΕLA- Transportation

Σόπορ :

τγκπόσημα Ελληνογεπμανικήρ Φιλίαρ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ,

Κπιεζή 64, 15125, Μαπούςι

Χπόνορ :

5 Ιοτνίοτ 2019, 16.00 – 22.00

Εγγπαυή :

6977999254

