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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η σημερινή κρίσιμη συγκυρία επιτάσσει
περισσότερο από ποτέ την επάνοδο σε
συνθήκες ανάπτυξης. Για να ξεπεράσουμε
τη διαρθρωτική αυτή κρίση που μας μαστίζει
χρειάζεται να δραστηριοποιηθούμε με όλες
μας τις δυνάμεις σε τρεις άξονες:
• Εξωστρέφεια της επιχειρηματικής δράσης
• Καινοτομία σε όλες τις λειτουργίες μιας
επιχειρηματικής μονάδας
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού

Σύγχρονη
Επιχειρηματικότητα
Η κατανόηση και η απόκτηση ικανοτήτων
της επιχειρηματικότητας υποεκτιμάται στην
Ελλάδα. Χρόνια ολόκληρα το εκπαιδευτικό
σύστημα είχε αφοσιωθεί στην παραγωγή
δημοσίων υπαλλήλων.
Χρειαζόμαστε μια νέα φιλοσοφία «μπολιάσματος» της εκπαίδευσης με το πνεύμα της
σύγχρονης επιχειρηματικότητας και με άξονες
προσανατολισμού την καινοτομία και την
εξωστρέφεια.
Η καινοτομία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
είναι εξωστρεφείς και ικανές να κατακτήσουν
νέες αγορές ή και να αντιμετωπίσουν τον
ανταγωνισμό. Μορφές καινοτομίας είναι η
εφεύρεση που προέρχεται από την έρευνα
και την ανάπτυξη, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, η εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών μάρκετινγκ και
πωλήσεων για το άνοιγμα νέων αγορών, η
αλλαγή των διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μιας επιχείρησης και άλλα παρόμοια.

Σύνδεση γνώσης και
επιχειρηματικότητας
Με βάση τις παραπάνω ανάγκες, οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν ανθρώπινο
δυναμικό με ευρύτερες επαγγελματικές
δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες όμως
το υπάρχον σύστημα δεν παρέχει επαρκώς.
Υπάρχει μία έντονη έλλειψη αντιστοιχίας
ανάμεσα στις γνώσεις και ικανότητες που
ζητούνται από την αγορά εργασίας και αυτές
που προσφέρει το σύστημα εκπαίδευσης.

Nέες δεξιότητες
Σήμερα, η επένδυση σε ένα ανθρώπινο
δυναμικό με ευρύτερες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες, επιχειρηματικό πνεύμα και
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
οικονομίας, της γνώσης και την αναβάθμιση
της εθνικής μας ανταγωνιστικότητας σε μία
παγκόσμια αγορά.
Τέτοιες δεξιότητες ενδεικτικά είναι: Ευρεία
αντίληψη του ανταγωνισμού και της αγοράς, σχεδιασμός νέων προϊόντων, αντίληψη
κοινωνικών τάσεων και καταναλωτικών
προτιμήσεων, επικοινωνίας, οικονομοτεχνικής
αξιολόγησης, κ.λπ.

Τα προγράμματα ΙΒΕΠΕ
Αυτή η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό
υψηλής ποιότητας επιτάσσει προγράμματα
ικανά να παρέχουν στους νέους τα απαραίτητα εφόδια. Η φιλοσοφία των προγραμμάτων
μας είναι τέτοια ώστε:
• Στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων
• Προσανατολίζονται στις ανάγκες της
κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης,

ενσωματώνοντας τους μηχανισμούς της
αγοράς
• Διδάσκουν την επιχειρηματικότητα και την
ανάληψη λελογισμένων κινδύνων
• Διατηρούν στενή σχέση με τις τεχνολογικές
αλλαγές και τις εξελίξεις στην πραγματική
ζωή
• Συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας

Διαθέτουμε ευρύτατη γκάμα προγραμμάτων, όπως:
ΜARKETING
• Γενικές Αρχές Marketing
• Μarketing Υπηρεσιών
• Εξαγωγικό Marketing
• Marketing για Πωλητές
• Business Plan
• Web Marketing & Επικοινωνία
μέσω Social Media
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
• Εξυπηρέτηση Πελατών - CRM
• Οικονομικά για Πωλητές
• Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων
• Κey Αccount Management
• Eξαγωγικό Εμπόριο
ΜΑNAGEMENT
• Αξιολόγηση Απόδοσης
Προσωπικού
• Διοίκηση Ομάδας - Παρακίνηση
Προσωπικού
• Project Management
• Management Παραγωγής
• H Συμμετοχή του Εργοδηγού
στο Management της Επιχείρησης
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
• Νέο Εργασιακό Περιβάλλον
• Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού
• Ασφάλεια Εργασίας
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση
• Οικονομικά για μη Οικονομικούς
• Ηλεκτρονικό Τελωνείο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
•Β
 ασικές Έννοιες (Windows Office - Internet - Email)
• Επεξεργασία Κειμένου (Word)
• Λογιστικά Φύλλα (Excel)
• Τ εχνικές Παρουσιάσεων (PowerPoint)
•Β
 ασικές Γνώσεις Επεξεργασίας Εικόνας
με τη Χρήση Υπολογιστή
•Β
 άσεις Δεδομένων (ACCESS)
•Β
 άσεις Δεδομένων (SQL)
•Β
 άσεις Δεδομένων και Αξιοποίησή τους
με τη Χρήση ORACLE 9I
•Σ
 τατιστική Ανάλυση με Χρήση
του Πακέτου SPSS
•Μ
 ηχανογραφημένη Λογιστική
•Δ
 ιαχείριση Δικτύων Η/Υ
•S
 earch Engine Optimization
•Σ
 χεδίαση με τη Χρήση του AUTOCAD
•Σ
 χεδίαση με τη Χρήση
του E-PLAN ELECTRIC
•M
 S Project
LOGISTICS
•M
 arketing για Πωλητές - Διανομείς
•Ο
 ικονομικά για Πωλητές - Διανομείς
•Ο
 ργάνωση & Διοίκηση Δικτύων
Διανομής
• Έλεγχος Αποθεμάτων
•Α
 ξιολόγηση Απόδοσης Πωλητών Διανομέων
•G
 ood Warehousing Practices Ασφάλεια στην Αποθήκη
• Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης
•Κ
 οστολόγηση ανά Δραστηριότητα
•Α
 ξιολόγηση Επενδύσεων Δικτύου
Διανομής

Επιλέξτε τα προγράμματα που ταιριάζουν
στις ανάγκες σας ή ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί
το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

• 30 χρόνια δράσης
• Παραρτήματα και σύγχρονες δομές σε όλη
την Ελλάδα

• Υπερσύγχρονα πιστοποιημένα εργαστήρια
• Δ ιδακτικό 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

Αξιόπιστος σύμμαχος
των σύγχρονων
επιχειρήσεων
στην προσπάθειά τους
για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας

Βόλος
Αλεξανδρούπολη

Για περισσότερες πληροφορίες:
• www.ivepe.gr
• facebook

ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ

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
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