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                                                                              Φανιά, 27/2/2014 

 

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΒΔΥ 

ΝΔΟ ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Τν Δπιμεληηήριο Υανίφν ζηα πιαίζηα ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ζρέζεο ηνπ κε 
ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία, εγθαηληάδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε 
Μονάδα Καινοηομίας και Δπιτειρημαηικόηηηας ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 
Μηα πξώηε δξάζε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, είλαη ε δηνξγάλσζε ελόο θύθινπ 
ζεκηλαξίσλ κε αληηθείκελν ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία. 
Απνδέθηεο, κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο, αιιά θαη λένη 
ησλ Χαλίσλ κε επηρεηξεκαηηθέο αλεζπρίεο. 

Τν πξώην ζεκηλάξην έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Τεηάξηε 5 Μαξηίνπ 2014, 
κε εηζεγεηέο ηνπο σπουήθιοσς διδάκηορες ηοσ Πολσηετνείοσ Κρήηης 
Παναγιώηη Μανφλιηζά και Γημήηριο Νίκλη θαη ζέκα «Ανάπηςξη 
Επισειπημαηικού Σσεδίος για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ». 

Σηόρνο ηεο δηάιεμεο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ελόο επηρεηξεκαηηθνύ 
ζρεδίνπ ζε ηδηνθηήηεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Μέζσ ηεο αλάιπζεο, νη 
ηδηνθηήηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 
επηρείξεζήο ηνπο, ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο 
ρξεκαηνδόηεζεο, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηρείξεζεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε 
ηνλ αληαγσληζκό, ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ηελ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
δεηθηώλ θαζώο θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Σο ζεμινάριο θα πραγμαηοποιηθεί ζηις 18:30, ζηην αίθοσζα ηοσ 4οσ 
ορόθοσ ηοσ ΔΒΔΥ, ενώ αναμένεηαι να διαρκέζει περίποσ 2 ώρες. 

 Άιια ζέκαηα πνπ ζα πξαγκαηεύνληαη ηα ζεκηλάξηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 
είλαη ηα εμήο: 

 Πξνζηαζία Γηθαησκάησλ Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (παηέληεο) 

 Παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν 

 Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 Γηαδηθαζίεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 CRM - Γηαρείξηζε Πειαηεηαθώλ Σρέζεσλ 

 Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 
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 Δμαγσγέο & πξνώζεζε πξντόλησλ ζηηο μέλεο αγνξέο 

Οκηιεηέο ησλ ζεκηλαξίσλ ζα είλαη έκπεηξα ζηειέρε ηνπ ρώξνπ, αιιά θαη λένη 
επηρεηξεκαηίεο, ελώ ζα επηδησρζεί θαη ε ζπκκεηνρή κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 
πνπ ζα αλαθεξζνύλ ζην «επηρεηξείλ» ελ κέζσ θξίζεο θαη ζα «απνθαιύςνπλ» 
ηα κπζηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπο.  

Τα ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη απνγεύκαηα Γεπηέξαο ή Τεηάξηεο 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θαη ε ζπκκεηνρή επαγγεικαηηώλ. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ην θάζε ζεκηλάξην ζα αλαθνηλώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Χαλίσλ, αιιά θαη ηεο ΜΚΔ, ζηηο θάησζη δηεπζύλζεηο: 

http://www.chania-cci.gr 

http://www.tuc.gr/2136.html 

Η ζσμμεηοτή ζηα ζεμινάρια είναι δφρεάν και ανοικηή για κάθε 
ενδιαθερόμενο. Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θάζε ζεκηλαξίνπ, δειώζηε ηε 
ζπκκεηνρή ζαο επηζθεπηόκελνη ηηο παξαπάλσ ηζηνζειίδεο. Γηα όζνπο δελ 
έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα ηειεθσλήζνπλ ζηα 
ηειέθσλα 28210 52329 (Δπηκειεηήξην/ θ. Βαζίιεο Φόξηζαο) θαη 28210 
37709 (ΜΚΔ/ θα. Νίθε Μπαλαλή). 

Η πξνεγγξαθή ελόο αηόκνπ ηζρύεη γηα ην επηθείκελν ζεκηλάξην θαη όρη γηα όιε 
ηε ζεηξά ζεκηλαξίσλ. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε πεξηζζόηεξσλ ζεκηλαξίσλ ζα 
πξέπεη λα γίλνληαη ηζάξηζκεο πξνεγγξαθέο. 

Η Μονάδα Καινοηομίας και Δπιτειρημαηικόηηηας σλοποιείηαι μέζω ηοσ 
Δπιτειρηζιακού Προγράμμαηος «Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζης», ΔΣΠΑ 
2007-2013 και ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηην Δσρωπαϊκή Ένωζη (Δσρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόροσς.  
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