
                                                                            

 

 

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.     Business Plan, πυξίδα προς την βιωσιμότητα μίας επιχείρησης 

 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        Τετάρτη  19/2/2020         17:00 – 20:00 

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

Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας – περιοχή Ποσειδώνιο), Θεσσαλονίκη 

Ομιλητής:  Δημήτρης Τσάμης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Plus Point 

Consultants Plc 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Το συγκεκριμένο θεματικό εργαστήριο επιδιώκει να καταστήσει κατανοητή τη δομή 

και τη μεθοδολογία ενός καλά τεκμηριωμένου business plan μέσα από την 

παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών επιχειρηματικών σχεδίων. Απευθύνεται σε 

στελέχη επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, startuppers και σε όλους 

όσους επιθυμούν να γνωρίσουν πώς να συντάξουν ένα καλά συγκροτημένο και 

δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκουν, καθώς και 

πώς να τεκμηριώσουν και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα, 

παρουσιάζοντάς το, με ελκυστικό τρόπο σε επενδυτές, τράπεζες, φορείς 

επιδοτούμενων προγραμμάτων, κ.α. 

 

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

https://okthess.gr/el/
http://www.linkedin.com/in/dimitris-tsamis
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.     Πηγές και διαχείριση άγχους του σύγχρονου επιχειρηματία 

 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        Τετάρτη  26/2/2020         16:00 – 18:30 

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

Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας – περιοχή Ποσειδώνιο), Θεσσαλονίκη 

Ομιλήτρια:  Ελένη Σολταρίδου,  Ψυχολόγος, M.Sc. Phdc, Lecturer NYC & ΑΛΠ, 

Blogger, HR Trainer 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας αντιμετωπίζει καθημερινά πολλαπλά αγχογόνα 

ερεθίσματα στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησής του, στο εξωτερικό 

περιβάλλον αλλά και προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη συμφιλίωση 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.  Αγχογόνα ερεθίσματα όπως: 

· η προσέλκυση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, 

· η διαχείριση του άγχους για το αύριο, 

· οι οικονομικές ανησυχίες, 

· η διαχείριση του ρίσκου, 

· η διαχείριση της αλλαγής 

· η διαχείριση της αυτό-αμφισβήτησης, 

· η συμφιλίωση με την προσωπική ζωή 

Στο συγκεκριμένο θεματικό εργαστήριο θα επικεντρωθούμε σε όλα τα ανωτέρω 

ζητήματα που μας προβληματίζουν, και θα συζητηθούν πρακτικές και τεχνικές 

διαχείρισης του εργασιακού άγχους. 

 

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

  

 

 

 

https://okthess.gr/el/
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/


                                                                            

 

 

 

 

Γ.     Η δυναμική των διαπραγματεύσεων  

 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:       Τετάρτη  11/3/2020         17:00 – 20:00 

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

Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας – περιοχή Ποσειδώνιο), Θεσσαλονίκη 

Ομιλητής:  Κυριάκος Δαμιανίδης, , Sales  Manager North Greece, Singular Logic S.A. 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Το συγκεκριμένο θεματικό εργαστήριο πραγματεύεται την πολύ-επίπεδη διάσταση 

των διαπραγματεύσεων σε πωλήσεις, συναλλαγές, επικοινωνία – ψηφιακή και μη.  

Στο παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον οι διαπραγματεύσεις έχουν 

αποκτήσει μια διαφορετική δυναμική. Πώς διεκδικούμε το "ΝΑΙ", κρατώντας 

ισορροπίες και επιδιώκοντας το μέγιστο αμοιβαίο όφελος; 

 

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

 

 

 

Δ.     Εταιρική Επικοινωνία στην πράξη 

 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:       Τετάρτη 18/3/2020         17:00 – 19:00 

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

Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας – περιοχή Ποσειδώνιο), Θεσσαλονίκη 

Ομιλήτρια:    Μαρία Διαλυνά,  Σύμβουλος Επικοινωνίας και Marketing,  

Πρόεδρος Δ.Ο. Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing, ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας 

 

 

 

https://okthess.gr/el/
https://www.linkedin.com/in/kdamianidis/
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%82/3/
https://okthess.gr/el/


                                                                            

 

 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Το συγκεκριμένο θεματικό εργαστήριο αποτελεί έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από 

την έννοια της εταιρικής επικοινωνίας.  Επικεντρώνεται στην επικοινωνιακή 

στρατηγική, στον σχεδιασμό προγραμμάτων εταιρικής επικοινωνίας και την 

εφαρμογή αυτών μέσα από στοχευόμενες δράσεις, καθώς και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων τους.  Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες 

επιθυμούν να γίνει  “εξατομικευμένη” ανάλυση σε πλάνα επικοινωνίας 

επιχειρήσεων που θα τεθούν ως case studies κατά την διάρκεια του workshop. 

 

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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%82/4/
http://www.microstars.gr/
http://www.e-kepa.gr/

