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Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την διοργάνωση του πιο κάτω επιχορηγημένου
σεμιναρίου από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα:
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη Μικροεπιχειρήσεων,
Εστιατορίων, Καφετεριών, Ξενοδοχείων, χώρων αναψυχής και δραστηριοποιούνται στον
τομέα Παροχής Υπηρεσιών Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης και θέλουν να αναπτύξουν
την Στρατηγική Δυνατότητα των επιχειρήσεων τους.

Εξετάζονται θέματα Παραγωγικότητας και Ανταγωνιστικότητας στον τομέα Παροχής
Υπηρεσιών Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (HORECA) και παρουσιάζονται μελέτες
περιπτώσεων (case studies) από τοπικές και ξένες επιχειρήσεις με σχετικά θέματα
και τους τρόπους που τα αντιμετώπισαν.

Ανάγκη κατάρτισης:
Η ανάγκη των μικροεπιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα Παροχής Υπηρεσιών
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Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, για στρατηγικό προγραμματισμό με σκοπό την
αύξηση της αποδοτικότητας τους καθώς και για την χάραξη, υλοποίηση και την τακτική
αναδιαμόρφωση του Επιχειρηματικού τους πλάνου, ανάλογα με τα δεδομένα του πρόσφατου
και συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Θα

παρουσιαστούν

βασικά

στρατηγικά

εργαλεία

που

χρησιμοποιούνται

στον

επισιτιστικό τομέα στα οποία θα γίνει ανάλυση και πρακτική εξάσκηση.

Ορισμένα από τα στρατηγικά εργαλεία που θα εξεταστούν στο επιχορηγημένο σεμινάριο από
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα:
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »

Ανάλυση Δ Α Ε Α “SWOT”
Ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών, Απειλών “SWOT”.
Το εργαλείο αυτό εφόσον εφαρμοστεί σωστά, παραθέτει τις Δυνάμεις και Αδυναμίες μιας
επιχείρησης έτσι ώστε να βγουν κάποια συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην λήψη
σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων. Το ίδιο εργαλείο εξετάζει και το εξωτερικό περιβάλλον
της επιχείρησης με την καταγραφή και ανάλυση των Ευκαιριών και Απειλών που
αντιμετωπίζουν.
Η ανάλυση Δ Α Ε Α μπορεί να εξετάσει οτιδήποτε στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον, στα
προϊόντα τους μέχρι και τους ανταγωνιστές τους και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που θα
χρησιμοποιηθούν στην λήψη σωστών στρατηγικών αποφάσεων.

Οι Πέντε Δυνάμεις του Πόρτερ
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει, εξηγεί και βάζει σε πρακτική εξάσκηση το πλαίσιο μελέτης
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος Πέντε Δυνάμεων που ανακάλυψε η αυθεντία στην
ανταγωνιστική στρατηγική Επιχειρήσεων Michael E. Porter. Μέσα από την εφαρμογή της
ανάλυσης αυτής, σημαντικές πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια

σχετικά με το

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση που θα
βοηθήσουν στην χάραξη μιας στρατηγικής και βιώσιμης πορείας.

Ανάλυση Μακροπεριβάλλοντος “PESTEL”
Με την λήξη της ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα είναι να σε θέση να κατανοούν και να
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χρησιμοποιούν την Ανάλυση Μακροπεριβάλλοντος “PESTEL (Political, Environmental, Social,
Technological, Economic and Legal)" και να εξετάζουν Πολιτικούς, Περιβαλλοντικούς,
Κοινωνικούς, Οικονομικούς και Νομικούς Παράγοντες που επηρεάζουν ή μπορεί να
επηρεάσουν την πορεία των δραστηριοτήτων τους.

Ανάλυση Χρηματοροών “RATIO ANALYSIS”
Η ανάλυση Χρηματοροών είναι η επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης
για την παραγωγή μετρήσιμων δεικτών που μπορούν να συγκριθούν με σταθερούς δείκτες
του τομέα και να δείξουν την "υγεία" της επιχείρησης. Η γνώση της ανάλυσης βασικών δεικτών
μπορεί να διαγνώσει σημαντικά προβλήματα που ίσως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Με το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καταρτίσουν και να
διατηρούν ενήμερο το επιχειρηματικό Πλάνο των επιχειρήσεων τους.

Εκπαιδευτής: Κλεάνθης Γρηγορίου ΒΒΑ, ΜΒΑ, CMC
O Κλεάνθης Γρηγορίου, έχει πτυχίο Μαγειρικών Τεχνών από το Ανώτατο Ξενοδοχειακό
Ινστιτούτο Κύπρου και μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Διαχείριση
Υπηρεσιών από πανεπιστήμια της Ελβετίας. Είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (CICMC).
Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στη χάραξη Στρατηγικής Πορείας με ειδικότητα
επιχειρήσεις τύπου HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe). Σαν Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑνΑΔ
έχει εργαστεί σε πάνω από χίλια Επιχειρηματικά Πλάνα Μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο του
Συγχρηματοδοτούμενου Έργου "Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας Μικροεπιχειρήσεων
που απασχολούν 14 Άτομα".
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
(ΑνΑΔ) και εξειδικεύεται σε θέματα Στρατηγικής, Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων που
ασχολούνται με την παράθεση τροφίμων.
Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα: www.horecastrategy.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
Δευτέρα 18/5 15:00  19:15, Τρίτη 19/5 15:00  19:15, Πέμπτη 21/5 15:00  19:15,
Δευτέρα 25/5 15:00  19:15, Τρίτη 26/5 15:00  19:15, Πέμπτη 28/5 15:00  19:15
Συνολική Διάρκεια: 24 ώρες
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Χώρος Κατάρτισης:
Ακαμαντίδoς 28, Διαμ. 101, 8020 Πάφος
ZEN CODE SERVICES LTD
Tηλ.: 26912999
Φαξ: 26600389
Email: zencode@cytanet.com.cy

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στοιχεία Οργανισμού ή Επιχείρησης
Είδος Επιχείρησης: Μικρή
Μεσαία
Μεγάλη
Δημόσιος Τομέας
Άλλο
Επωνυμία Επιχείρησης ...................................................... * Ενασχόληση ...............................................
Αριθμός Μητρώου Κοιν. Ασφαλ. ...............................................
Διεύθυνση Οργανισμού ή Επιχείρησης: ....................................................................................................
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Κ. ...................... Επαρχία: ........................................
Τηλέφωνο ................................. Τηλεομοιότυπο .....................................
Email____________________________________
Website_______________________________
*Δραστηριότητα εταιρείας
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ονοματεπώνυμο

Αρ.
Ταυτότητας

Κινητό Τηλ.

Θέση εργασίας

Υπεύθυνος για την εγγραφή …………………………………………….
Θέση εργασίας/προσόντα και καθήκοντα: …………………………………………..
Απευθείας τηλέφωνό/φαξ ………………………………
Σφραγίδα Οργανισμού ή Επιχείρησης: ………………………….. Ημερομηνία: …………………
Πολιτική ακυρώσεων:
Οι συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς τουλάχιστον 7 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δεν
έχουν καμία χρηματική επιβάρυνση.
Οι συμμετοχές που ακυρώνονται σε λιγότερο από 7 μέρες από την έναρξη του προγράμματος θα
τιμολογούνται κανονικά. Είναι πάντα αποδεκτή η αντικατάσταση του συμμετέχοντα.
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Συμπληρώστε κατάλληλα το συνημμένο έντυπο και στείλετέ το με fax στον αριθμό 26600389.Για
πληροφορίες παρακαλώ απευθύνεστε στα τηλέφωνα 26912999 ή 99578128 Κα Αφροδίτη Πέτρου

Δικαίωμα Συμμετοχής: 500 Ευρώ + ΦΠΑ 95 Ευρώ για κάθε συμμετέχοντα με
Χορηγία 80% (400 Eυρώ) από την ΑνΑΔ.
Καθαρό κόστος συμμετοχής 195 Ευρώ.
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Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: "Κάθε
μήνυμα θα πρέπει να δίνει πρόσβαση στα στοιχεία του αποστολέα και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη
δυνατότητα διαγραφής. Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5‐270/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". Οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί spam. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφείτε, πατήστε στο σύνδεσμο Unsubscribe διακόπτοντας την αποστολή
μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
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