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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΗΝ OCTANE Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Η Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ανακοινώσε τη νέα της στρατηγική συνεργασία με τον Γιώργο Κυριακό. Ο κ. Κυριακός έχει θητεία άνω των 20 ετών σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις, με εξειδίκευση σε θέματα εμπορικής διεύθυνσης. Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε γενικός διευθυντής της Super League, ενώ
έχει διατελέσει για πολλά χρόνια διευθυντής Marketing και Πωλήσεων στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο κ. Κυριακός υπήρξε εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ECR
Greece από το 2001 έως το 2006, και για 2 χρόνια εκπροσώπησε την Ελλάδα στο ECR Europe. Ο διευθύνων σύμβουλος της Octane Γιάννης Σπυρόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τον Γιώργο Κυριακό θα μας
επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε το στόχο αυτόν ακόμα καλύτερα, προφέροντας πρακτική γνώση και εμπειρία σε θέματα εμπορικής στρατηγικής, marketing, πωλήσεων και retail strategy, που τόση κρισιμότητα έχουν στην τωρινή οικονομική συγκυρία».
ΑΠΟ ΤΟ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FORUM

BUSINESS EVENT
ME TON DR. JOHN GATTORNA
Το Supply Chain Management Forum-SCMF θα φιλοξενήσει στην Αθήνα ένα
παγκόσμιας εμβελείας business event, για τα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, σε ένα 2-day Master Class, που θα
τους επιτρέψει να γίνουν κοινωνοί των ιδεών και των «εργαλείων γρήγορης
διάγνωσης» του Dr. John Gattorna. Το 2-Days Master Class «Living Supply Chains» παρουσιάζει το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί και δοκιμασθεί με
επιτυχία παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία, το οποίο αρχίζει από την ανάλυση απαιτήσεων και αναγκών των πελατών, εισάγοντας μια νέα μέθοδος αξιολόγησής τους μέσα από ένα νέο τρόπο κατηγοριοποίησής τους, βασισμένο
στην αγοραστική τους συμπεριφορά. Με βάση αυτή την ανάλυση, ξεκινάει στη
συνέχεια η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ευθυγράμμισης της επιχείρησης με τους πελάτες της στους τομείς της στρατηγικής, των διαδικασιών,
της κουλτούρας, του μοντέλου διοίκησης και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Το περιοδικό Retail Business συγκαταλέγεται στους χορηγούς επικοινωνίας.

• ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
Στον αέρα βρίσκεται η νέα ταινία για τα Ψάρια και Θαλασσινά «Καλλιμάνης», με τίτλο «Ψαράδες της
πόλης». Κατά τη διάρκεια της ταινίας, άνθρωποι διαφόρων ηλικιών περπατούν σε μια πόλη κρατώντας
συσκευασίες Καλλιμάνης, με τον ίδιο τρόπο που θα κρατούσαν και ένα ψάρι που είχε βγει από τη θάλασσα εκείνη τη στιγμή. Η ταινία γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη και η παραγωγή έγινε από την Top Cut.

Ψιθυρίζεται...
• Μερίδια κερδίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των μεγάλων αλυσίδων στο γάλα,
παρά το χαμήλωμα τιμών των μεγάλων βιομηχανιών του χώρου. Ο κόσμος φαίνεται να
αναγνωρίζει αυτούς που τον στήριξαν στα
δύσκολα.

• ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ
Πρόστιμα ύψους 143.000 ευρώ επέβαλε ο
EΦΕΤ, μετά από ελέγχους που διεξήγαγε
σε σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων, οι
οποίες κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά,
νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και
κανονικότητας. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν
πρόστιμα σε 25 εταιρείες.

• ΕΣΕΕ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΥΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χθες επισκέφθηκαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Δημήτρης Σκιαδάς το
περίπτερο της ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο του εορτασμού της 1ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

• ΔΙΑΚΡΙΣΗ EKE ΓΙΑ ΤΗΝ
COCA-COLA ΤΡΙΑ EΨΙΛΟΝ
Το βραβείο «Καλύτερος Απολογισμός ΕΚΕ»
απονεμήθηκε στην Coca-Cola Τρία Έψιλον,
στο πλαίσιο του Συνεδρίου «CEO & CSR
2009 Money Conference 2009-Επιχειρήσεις και κράτος σφυρηλατούν το πράσινο
New Deal», που διοργάνωσε η Money
Conferences, για 3η συνεχή χρονιά, σε
συνεργασία με τη Eurocharity. Στον Κοινωνικό Απολογισμό 2007 «Όραμα και Πράξη»
δίνεται έμφαση στην ισορροπημένη παρουσίαση όλων των τομέων Κοινωνικής
Υπευθυνότητας και περισσότερων και πληρέστερων ποσοτικών αποτελεσμάτων, στην
εφαρμογή και χρήση διεθνών οδηγιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όπως το GRI, το
ΑΑ1000, το EFQM και το LBG.
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ΠΛΑΙΣΙΟ: ΧΟΡΗΓΟΣ
ΣΤΗ CISCO EXPO 2009
Η αλυσίδα Πλαίσιο συμμετείχε ως Silver Sponsor στην έκθεση Cisco Expo, που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Στo πλαίσιo της
έκθεσης παρουσίασε την ολοκληρωμένη σειρά
Server και Workstation υπολογιστών Flexwork,
που απευθύνονται σε αναπτυσσόμενες και δυναμικές επιχειρήσεις, αλλά και λύσεις δικτύωσης,
που καλύπτουν κάθε παράμετρο της σύγχρονης
επιχείρησης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS

ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τη νέα εταιρική
εκστρατεία Κοινωνικής Υπευθυνότητας παρουσίασε η Χήτος
ΑΒΕΕ, σε συνέντευξη Τύπου. Η
εταιρεία στηρίζει το έργο του Χαμόγελου του
Παιδιού, χρηματοδοτώντας την ενίσχυση της στελέχωσης της Εθνικής Γραμμής για τα παιδιά, SOS
1056. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου,
ο αντιπρόεδρος διοικητικού συμβουλίου της Χήτος ΑΒΕΕ, Βασίλης Χήτος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αποφασίσαμε να γίνουμε συμμέτοχοι στο
έργο των γονιών και να στηρίξουμε την προσπάθειά τους για σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους». Παράλληλα, αύξηση των πωλήσεών
της και των λειτουργικών της κερδών κατά 6-7%
αναμένει για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης η
διοίκηση της Χήτος ΑΒΕΕ -Φυσικό Μεταλλικό
Νερό Ζαγόρι-, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο τετράμηνο εμφάνισε οριακή αύξηση 1%. Σε ό,τι
αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας,
εντός του έτους θα ολοκληρωθεί επενδυτικό
πρόγραμμα, αξίας 2,5 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση των υποδομών logistics και μηχανοργάνωσης
της εταιρείας.
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