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«ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΡΑΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 2014» 
 

Ο Σφνδεςμοσ Επιχειρθματιών Γυναικών Ελλάδοσ πάντα κοντά ςτθ Γυναίκα που Επιχειρεί, 
κοντά ςτθ Γυναίκα που κζλει να Επιχειριςει, κοντά ςτθ Γυναίκα που κζλει να αναπτυχκεί 

Δθμιουργικά-Παραγωγικά-Αναπτυξιακά. 
 

Διαλζξαμε τθν θμζρα τθσ Γυναίκασ (Σάββατο 8 Μαρτίου) ωσ εφαλτιρια θμερομθνία 
ζναρξθσ τθσ Στρατθγικισ μασ Δράςθσ  «Γυναίκα 2014».  Η Στρατθγικι χωρίηεται ςε δφο 

Δράςεισ. Η πρώτθ δράςθ ζχει τον τίτλο: «Γυναίκα προσ Γυναίκα » και θ δεφτερθ 

«Γυναίκα Δίπλα ςου». 
 

«Γυναίκα προσ Γυναίκα»: μία δράςθ ςυμβουλευτικοφ και υποςτθρικτικοφ 

χαρακτιρα που φζρνει κοντά Ζμπειρεσ Συμβοφλουσ από το χώρο τθσ Διαχείριςθσ 
Κρίςεων, Επιδοτιςεων, Ανάπτυξθσ, Marketing, Επικοινωνίασ, Τεχνολογίασ, δίπλα τόςο ςε 

Γυναίκεσ Start-ups, όςο και ςε Γυναίκεσ Επιχειρθματίεσ με λειτουργία μικρότερθ των τριών 
χρόνων. Οι επωφελοφμενεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτοφν ςε μία δίωρθ 

ςυνεδρία με τισ επαγγελματίεσ τθσ επιλογισ τουσ, και να βροφνε τρόπουσ και λφςεισ 
ανάπτυξθσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ. Επίςθσ ανάλογθ ωφζλεια κα ζχουν και παλαιότερεσ 

Επιχειρθματίεσ που κζλουν να δώςουν πνοι ςτθν Επιχείρθςθ τουσ με τθν προχπόκεςθ να 
είναι Μζλθ του Συνδζςμου. Στα Μζλθ μασ κα προςφζρονται 2 δίωρεσ ςυνεδρίεσ 

Συμβουλευτικισ. 
 

Η δράςθ «Γυναίκα Δίπλα ςου», φζρνει κοντά Ζμπειρεσ Γυναίκεσ από οποιοδιποτε 

χώρο, που με το ρόλο του Μζντορα επικυμοφν να υποςτθρίξουν ενεργά Γυναίκεσ που κα 

ειςζλκουν ι ζχουν μόλισ ειςζλκει ςτο ςτίβο τθσ Επιχειρθματικότθτασ. Η δράςθ «Γυναίκα 
Δίπλα ςου» είναι μία δράςθ ουςιαςτικισ και ανκρώπινθσ υποςτιριξθσ μεταξφ Γυναικών 

που ιδθ ζχουν Επιχειριςει με όλεσ τισ δυςκολίεσ που αυτό ςθμαίνει και αυτζσ που κζλουν 
να δράςουν τώρα μζςα από τθν Επιχειρθματικότθτα. 

 
Ζτςι λοιπόν από το Σάββατο 8 Μαρτίου ξεκινάμε να δεχόμαςτε αιτιςεισ και ςυμμετοχζσ. 

 
Οι Δράςεισ μασ είναι Εθελοντικζσ, και δεν χρηματοδοτοφνται από κανζνα άλλο εκτόσ από 

το φνδεςμο. 
 

Εκκίνθςθ Δράςεων 8 Μαρτίου 2014 
 

Αιτήςεισ υμμετοχήσ ωσ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 
 
 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ και διευκρινήςεισ επικοινωνήςτε με τα γραφεία μασ ςτο: 
2310 224440 ή ςτείλτε e-mail:info@sege.gr 


