
                                                                            

 

 

 

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development 

Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους 

μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε 

θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση  

της ανταγωνιστικότητάς τους.  

 

Πρόγραμμα  microSTARS  Workshops 

 

 

Θεσσαλονίκη 
 

A.     Προσωπικά Δεδομένα και Διαδίκτυο:   
       Τα διαδικτυακά μας δικαιώματα στην GDPR εποχή 

 
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        Δευτέρα    3/4/2019         18:00 – 20:00 

Τόπος Διεξαγωγής:  Ok!Thess Οικοσύστημα Καινοτομίας,  Κομοτηνής 2 (είσοδος 

Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας – περιοχή Ποσειδώνιο), Θεσσαλονίκη 

 

Ομιλητής:  Απόστολος Κρητικός, Συνιδρυτής και CTO, Social Mind 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Πόσες εφαρμογές έχετε εγκατεστημένες στο κινητό σας τηλέφωνο; Πόσο 

συχνά κοινοποιείτε την παρουσία σας στο Facebook ή κάνετε tag φίλους; 

Πόσο συχνά αγοράζετε από online καταστήματα ή εγγράφεστε σε 

newsletters;  Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα 

στο Διαδίκτυο... Σε αυτό το workshop μιλούμε για την ιδιωτικότητα στο 

Διαδίκτυο και πως συνδέεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR με όλα αυτά.  

 

 

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 

 
Δήλωση Συμμετοχής 
  
 

https://okthess.gr/el/
https://www.socialmind.gr/
https://www.microstars.gr/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82/


                                                                            

 

 
 

B.      Τεχνικές και μέθοδοι για μεγαλύτερη αποδοτικότητα  
        σε Marketing και Πωλήσεις (ο κανόνας 80/20 Pareto)  
 
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:       Τετάρτη 17/4/2019         17:00 – 20:00 

Τόπος Διεξαγωγής:  Ok!Thess Οικοσύστημα Καινοτομίας,  Κομοτηνής 2 (είσοδος 

Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας – περιοχή Ποσειδώνιο), Θεσσαλονίκη 

 

Ομιλητής:  Γιάννης Αγγέλου,  Ιδρυτής της VisualMarketing   

 

Σύντομη περιγραφή: 

Είστε επαγγελματίας με ατομική, μικρή η και μεγαλύτερη επιχείρηση;  Θέλετε να 

εστιάσετε στον τρόπο λειτουργίας (από τον σχεδιασμό και την παραγωγή του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, μέχρι τους τρόπους προώθησης), ώστε να επιτύχετε 

μεγαλύτερες και αποδοτικότερες πωλήσεις, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο; 

Όλοι κατανοούμε την κοινή λογική που υπαγορεύει να ασχοληθούμε με τα 

''σημαντικότερα'' αλλά στη πράξη υπολειπόμαστε πολύ από το να το πετύχουμε. 

Τι είναι αυτό που δεν κάνουμε σωστά;  Ποιες λειτουργίες της σκέψης, ποιες 

πρακτικές και ποιες επαγγελματικές συνήθειες δεν μας αφήνουν να το πετύχουμε; 

Στο συγκεκριμένο workshop θα εξετάσουμε με ποιους τρόπους σκέψης και δράσης,  

μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί ως προς τους επαγγελματικούς μας 

στόχους, συγκεντρώνοντας την ενέργεια αλλά και τις ενέργειες μας, με απώτερο 

στόχο την κατακόρυφη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. 

 

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Δήλωση Συμμετοχής 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://okthess.gr/el/
http://www.visualmarketing.gr/
https://www.microstars.gr/%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82/2/


                                                                            

 

 

 

Χαλκιδική * 
 

A.     Οργάνωση και Διοίκηση ατομικών / οικογενειακών επιχειρήσεων  

 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:       Τετάρτη   8/4/2019         17:00 – 20:00 

Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων Δήμου Νέας 

Προποντίδας, Βιθυνίας 2, Νέα Μουδανιά, Τηλ.: 23730 26 166 

Ομιλητής:  Γιάννης Αγγέλου,  Ιδρυτής της VisualMarketing   

  

Σύντομη περιγραφή: 

Το συγκεκριμένο θεματικό εργαστήριο, επικεντρώνεται στην αναγνώριση των 

δυνατών και αδύνατων στοιχείων που συναντάμε σε μία ατομική ή 

οικογενειακή επιχείρηση.   Η εμπλοκή της συνήθειας και των 

συναισθηματικών παραγόντων στην διαδικασία λήψης σημαντικών 

αποφάσεων, αποτελεί σοβαρό ζήτημα για τον επαγγελματία ή τα μέλη της 

οικογένειας, που καλούνται να διαδραματίσουν ταυτόχρονα ρόλους 

“manager”, να ανταποκριθούν σε σύγχρονες προκλήσεις, να διαχειριστούν 

πιθανές “κρίσεις” και να εμπιστευθούν “τρίτους” σε θέσεις ευθύνης.   

Το γεγονός ότι κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική ή 

οικογενειακή επιχείρηση, είναι μόνο το ξεκίνημα, καθώς χρειάζεται αλλαγή 

νοοτροπίας, σχεδιασμού και τρόπου δράσης, εάν θέλει να την αναπτύξει και 

να την γιγαντώσει. 

 

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 

Δήλωση Συμμετοχής 

 

  

* τα microSTARS Workshops που πραγματοποιούνται στη Χαλκιδική, αποτελούν μία πρωτοβουλία 

του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και διοργανώνονται σε συνεργασία με την Επιμελητηριακή Αστική Εταιρία 

Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» και τον Σύλλογο Εμπόρων & Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών. 

http://www.visualmarketing.gr/
https://www.epichal.gr/chalkidiki/articles/article.jsp?context=103&categoryid=6999&articleid=9344
https://www.epichal.gr/chalkidiki/shared/index.jsp?context=101&js=1


                                                                            

 

 

 

 

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα e-Learning “Ακαδημία microSTARS” (microSTARS e-Learning Academy), την 

οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι, επισκεπτόμενοι τα κατά 

τόπους Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, προκειμένου να τους δοθεί 

ένας προσωπικός κωδικός πρόσβασης για την είσοδό τους στο ηλεκτρονικό 

“εργαλείο” μάθησης, που υποστηρίζεται από την schooΧ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δωρεάν υπηρεσίες των microSTARS Business 

Development Services Centers, μπορείτε να αντλήσετε από τις ιστοσελίδες:  

www.microstars.gr και www.e-kepa.gr  

http://www.microstars.gr/
http://www.e-kepa.gr/

