
	  
Θεσσαλονίκη, 17/3/2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δωρεάν σεµινάρια Οικονοµίας & Διοίκησης 
στο πλαίσιο του Xinis Education Festival 2014 

 

Τρία πολύ χρήσιµα δωρεάν σεµινάρια σχετικά µε την οικονοµία, το 
marketing και την αγορά εργασίας, θα πραγµατοποιηθούν από τον 
Εκπαιδευτικό Όµιλο ΞΥΝΗ Μακεδονίας, την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 
Μαρτίου. Τα σεµινάρια διοργανώνει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Mediterranean College Θεσσαλονίκης και ο Τοµέας Οικονοµίας & 
Διοίκησης του ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίας, στο πλαίσιο του «Xinis Education 
Festival ’14». 

Την Τρίτη 18/3 στις 12.00, ο κύριος Νικόλαος Σαπουντζής, Life Coach, θα 
παρουσιάσει το σεµινάριο µε θέµα: «Content Marketing» τις διαδικασίες και τους 
τρόπους δηµιουργίας και διανοµής δωρεάν περιεχοµένου, µε στόχο την 
προσέλκυση δυνητικών αγοραστών. Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην 
αίθουσα ΔΙ.Κ.Ε.Π. (4ος όροφος), κτίριο ΒΙΕΝΝΗ, Εγνατία 2-4. 

Ένα ενδιαφέρον σεµινάριο µε θέµα: «Μεγάλες Επιχειρήσεις & Οικονοµική 
Κρίση», θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 12.00, στην 
αίθουσα διαλέξεων του Mediterranean College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 2-
4, κτίριο ΒΙΕΝΝΗ. Εισηγητής του σεµιναρίου θα είναι ο κύριος Ηλίας 
Γυµνόπουλος, Manager της Mega Sprint Security, ο οποίος θα αναλύσει τις 
επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και τις 
στρατηγικές που εφάρµοσαν κάποιες εξ αυτών, προκειµένου να τις 
αντιµετωπίσουν.  

Τέλος, την ίδια ηµέρα στις 18.00, ο κύριος Στράτος Καφετζής, Διευθυντής 
Υποκαταστήµατος ΤΤ, θα παρουσιάσει στο κοινό διάλεξη σχετικά µε την 
«Αναζήτηση Εργασίας στο Τραπεζικό Σύστηµα».  Στόχος της διάλεξης, είναι η 
παρουσίαση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων, καθώς και η απαραίτητη νοοτροπία 
“Results-Driven”, που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις που ανοίγουν 
στον τραπεζικό τοµέα. Η διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί στον 4ο όροφο του κτιρίου 
ΒΙΕΝΝΗ, Εγνατία 2-4. 

Σε όλους τους συµµετέχοντες, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για 
να εµπλουτίσουν το βιογραφικό τους! 

Γίνετε µέλος του Xinis Education Festival 2014 και αποκτήστε το V.I.P. Pass 
µε το οποίο θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις δωρεάν 
εκδηλώσεις από τον Μάρτιο µέχρι τον Ιούνιο του 2014. 

Αποκτήστε τώρα το V.I.P. Pass 



	  
 

Xinis Education Festival 2014: GREECE…4WARD! 
http://www.xinisfestival.edu.gr 

 
 

Με την παράκληση της δηµοσίευσης! 


