
INTEGRATED
BUSINESS PLAN

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση 

Ανάπτυξη με: 
• Αξιοπιστία
• Αυτο-έλεγχο
• Αυτο-αξιολόγηση

ΙΒΕΠΕ
Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία

www.ivepe.gr



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν
άμεσα ή έμμεσα στο στρατηγικό σχεδιασμό
της επιχείρησης

• Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων ή οικογενειακών
επιχειρήσεων

• Νέους, που έχουν ως στόχο να μετατραπούν
σε επίδοξους επιχειρηματίες και να δημι-
ουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (π.χ.
γεωπόνοι, μηχανικοί, κ.λπ.)

• Συμβούλους επιχειρήσεων

• Οικονομολόγους

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η εποχή των απλοϊκών αναλύσεων και των 
εύκολων απαντήσεων έχει ανεπιστρεπτί 
περάσει· το περιβάλλον έχει γίνει πολύ-
πλοκο, οι συνθήκες αλλάζουν ραγδαία και 
οι προσαρμογές που απαιτούνται πρέπει να 
γίνονται ταχέως.

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για προγραμ-
ματισμό, αξιοπιστία μεταξύ προγράμματος 
- αποτελέσματος και γρήγορη ανταπόκριση 
στα νέα δεδομένα απαιτεί νέα εργαλεία 
ανάλυσης και καλά εκπαιδευμένο προσω-
πικό, που να ανταποκρίνεται αποτελεσματι-
κά στις νέες συνθήκες. 

Ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με 
σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού 
αποτελεί για την επιχείρηση στρατηγικό 
πλεονέκτημα, που δύσκολα μπορεί να 
αντιγραφεί και μπορεί να διασφαλίσει:

• Αξιοπιστία στις αναλύσεις

• Ρεαλισμό στο σχεδιασμό

• Συνέπεια στην εκτέλεση

• Εμπιστοσύνη στους επενδυτές

Τις παραπάνω αξίες φιλοδοξούμε να 
προσφέρουμε με το νέο μας εκπαιδευτικό 
σεμινάριο κατάρτισης Business Plan που:

• Ξεπερνά την κλασσική θεωρητική
μεθοδολογία

• Δίνει μια νέα, ολοκληρωμένη προσέγγιση
στον επιχειρησιακό προγραμματισμό με
τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.



ΙΒΕΠΕ
Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία

ΙΒΕΠΕ
•  30 χρόνια δράσης

•  Παραρτήματα και σύγχρονες δομές σε όλη
την Ελλάδα

•  Υπερσύγχρονα πιστοποιημένα εργαστήρια

•   Διδακτικό προσωπικό εκατό και πλέον επιστημόνων και
εξειδικευμένων εκπαιδευτών

•  Διεθνείς πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις

•  Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας
και εξωστρέφειας που συνδέουν τη γνώση με την αγορά
εργασίας

Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Πάτρα 
Βόλος | Αλεξανδρούπολη

Αξιόπιστος σύμμαχος

των σύγχρονων 

επιχειρήσεων 

στην προσπάθειά τους 

για βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας

Κεντρικά γραφεία:
Λ. Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 • Τ.Κ. 104 45, Πλ. Αττικής
Τηλ. 210 82 57 800-9 • Fax. 210 88 11 360
Email: kek@ivepe.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: 

• www.ivepe.gr

• facebook ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ




