
AUSTRIA ACADEMY

 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!



|  κατεβάστε τον οδηγό στο www.tuvacademy.gr ή καλέστε μας στο 210 5220920 για περισσότερες πληροφορίες

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ. 
Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

30/09/2015 ΑΘΗΝΑ (09:00 - 16:00)
Κόστος 190€
Ειδικές τιμές για φοιτητές, ανέργους & πελάτες 
της TUV AUSTRIA HELLAS (έκπτωση 20%)

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε κάθε είδους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Σε οικονομικούς 
Διευθυντές, Διευθυντές Οργάνωσης και σε Συμβούλους Επιχειρήσεων.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η άντληση ενημέρωσης και η αποτύπωση ιδεών 
και σκέψεων δράσης για την “επόμενη ημέρα”.

Θέματα

•	 Η	ελληνική	οικονομία	2015	-	2016.	Εξελίξεις	-	προβλέψεις	-	εκτιμήσεις
Παρουσίαση με απλή πρακτική γλώσσα των νέων δεδομένων όπως 
προέκυψαν μετά τις εξελίξεις του τελευταίου επταμήνου,  μικροοικονομικές 
και μακροοικονομικές προβλέψεις για τα επόμενα έτη, αναγνώριση των 
δεδομένων και πως μπορούν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυτά.

•	 Βασικά	μέτρα	νέου	μνημονίου:	Κατεύθυνση	και	στρατηγική	προγράμματος
Στόχος, να διαγνωστεί ποιο είναι το σκεπτικό του νέου προγράμματος και 
που κατευθύνεται η ελληνική οικονομία. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για την κατανόηση των νέων δεδομένων αλλά και της 
προσαρμογής με σχετική ασφάλεια.

•	 Risk	Management.	Υποστήριξη	διοίκησης	επιχειρήσεων
Το πεδίο της ελληνικής αγοράς είναι εξαιρετικά σύνθετο για μοναχική 
επιχειρηματική δράση και ο τομέας του risk management, είναι ίσως η 
απάντηση στην αίσθηση του Έλληνα επιχειρηματία ότι δρα σε ένα εξαιρετικά 
πολύπλοκο πεδίο χωρίς επαρκή υποστήριξη.

•	 Μέτρα	προσαρμογής	και	ενίσχυσης	της	βιωσιμότητας	των	επιχειρήσεων
Μετά την παρουσίαση των νέων δεδομένων και όσων έπονται από το νέο 
πρόγραμμα και τις οικονομικές εξελίξεις, σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται 
πρακτικά και εφαρμόσιμα μέτρα προσαρμογής και κυρίως δράσης σε αυτή τη 
νέα εποχή, μέσα από παραδείγματα και case studies πραγματικών εταιρειών.

•	 Τραπεζικό	σύστημα	και	επιχειρήσεις
Σχέση Τραπεζικού Συστήματος και επιχειρήσεων μετά την αλλαγή του 
τοπίου τόσο σήμερα όσο και για τα επόμενα έτη, τρόποι μεγιστοποίησης 
της πιθανότητας μη διατάραξης της σχέσης αυτής από τις επιχειρήσεις ή 
αντικατάσταση της σχέσης αυτής με άλλες πηγές χρηματοδότησης.

•	 Διαχείριση	χρηματοδοτήσεων	-	κόκκινων	δανείων
Ένας τομέας με μεγάλη άνθηση, με συνεχείς προσαρμογές των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που απασχολεί πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Διαχωρισμός 
της φημολογίας από τις ρεαλιστικές δυνατότητες με παραδείγματα δράσεως.

Όλα τα προγράμματα της 
TÜV Academy δύνανται 
να επιδοτηθούν από το  
πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του 
ΟΑΕΔ

ΛΑΕΚ

Εισηγητής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	

Σύμβουλος επιχειρήσεων με δεκαπενταετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό 
κλάδο, MSc Τραπεζική Διοίκηση και Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας “BUSINESS SUPPORT SERVICES”.

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) καθώς και 
μέλος του ΔΣ μεγάλων ανώνυμων καθώς και εισηγμένων εταιρειών.

Ειδικός διαχειριστής και διαπραγματευτής τραπεζικών σχέσεων. Εκπαιδευτής 
σε σεμινάρια χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων, βιωσιμότητας 
επιχειρήσεων και φορο-λογιστική εποπτεία αυτών.

Τακτικό ή επίτιμο μέλος σε διάφορους αναγνωρισμένους φορείς.

Τι πρέπει να κάνω για να συμμετέχω

Συμπληρώστε τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και στείλτε τη ηλεκτρονικά στο  
training@tuvaustriahellas.gr ή με fax στο 210-5203990. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5220920  και 
το προσωπικό της TÜV ACADEMY θα σας καθοδηγήσει.

Ελπίζουμε να σας καλωσορίσουμε σύντομα σ‘ ένα από τα εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα.
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ΕΛΛΑΔΑ:
ΑθηΝΑ

κΕΝτρικΑ γρΑφΕιΑ 

Λεωφ. Μεσογείων 429, 153 43 Αθήνα

τ: 210 5220920, F:   210 5203990 

E:  training@tuvaustriahellas.gr

θΕΣΣΑΛΟΝικη 
Χάλκης 8,  10ο Χλμ. θεσ/νίκης - Μουδανιών

570 01 Πυλαία θεσ/νίκης,  τ.θ. :  4207

τ: 2310 941100, F:   2310 941105 

E:  thessaloniki@tuvaustriahellas.gr

κρητη 
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 6,  713 05 ηράκλειο

τ:  2810 244150, F:   2810 244551 

E:  iraklio@tuvaustriahellas.gr

ΜΥτιΛηΝη 
θεοκρίτου 57,  81 100 Μυτιλήνη

τ: 2251 040504, F:   2251 040502

E: mit i l ini@tuvaustriahellas.gr

ΕξωτΕρικΟ:
κΥΠρΟΣ, τΟΥρκιΑ, ιΟρΔΑΝιΑ,ΑιγΥΠτΟΣ, 

ΑΛβΑΝιΑ, ιΣρΑηΛ, yEmEnh, κΑτΑρ

www.tuvacademy.gr
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