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έξυπνο & ευέλικτο
περιβάλλον εργασίας
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SUPPORTERS

KNOWLEDGE PARTNER

COMMUNICATION SPONSORS

Place:

Iππόδρομος Μαρκόπουλου

13:00 – 14:00

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου (κατόπιν δήλωσης συμμετοχής)

14:00 – 14:30

Προσέλευση – Εγγραφές

14:30 -15:45

Χαιρετισμοί
Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner – Palladian Conferences
Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, Πρόεδρος – Hellenic Facility Management Association (HFMA),General 		
Manager - Redex
Pekka Matvejeff, Chairman of the Board, EuroFM
IBHS – Παρουσίαση Της Αγοράς Facility Management

Keynote Speakers
15:45 – 16:15

Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος, Α.Β.Ε.Σ
Stan Mitchell, CEO, Key Facilities Management

ΕΝΟΤΗΤΑ I
16:15– 17:15

ΠΩΣ ΤΟ FM ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συντονιστής:
Μιχάλης Ρούσσος, Consultant

Ομιλητές:
Παναγιώτης Λιόντος, New Works and CAPEX Manager Lafarge Holcim, Greece (Heracles
David Martinez, Global Director, Fmhouse
Γιάννης Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής, ΤΟ ΑΤΟΜΟ

17:15 – 17:45

Διάλειμμα καφέ
Keynote Speaker

17:45 – 18:00

Decsi Gabor, Managing Partner, Dome Facility Services Group

GCC)

ΕΝΟΤΗΤΑ II
18:00 – 18:45

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 				
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συντονιστής:
Μιχάλης Ρούσσος, Consultant

Ομιλητές:
Διονύσης Ποτουρίδης, Business Developer, Schneider Electric
Werner Chromecek, Επόπτης Χιονοδρομίας, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
Παναγιώτης Ζήκος, Service Manager & BoD member, OTIS Greece

18:45 –

Cocktail

Αλέξανδρος Αλιβιζάτος

Πρόεδρος – Hellenic Facility Management Association (HFMA),
General Manager - Redex
Ο κος Αλιβιζάτος είναι Γενικός Διευθυντής της Redex ΑΕ, εταιρίας που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο
Κατασκευών, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Facility Management.
Από το 2003 έως το 2006 εργάστηκε ως Project Manager και Operations Analyst στην DHL Hellas. Από το
2006 έως το 2009 κατείχε τη θέση του Property Manager στον Όμιλο Κοπελούζου. Το 2009 μετακινήθηκε
εσωτερικά του Ομίλου στην εταιρία Redex Facility Management ως Finance & Operations Manager και
το 2011 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή.
Παράλληλα, από το 2013 είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Σωματείου Facility Management (HFMA) και
το Φεβρουάριο του 2018 ανέλαβε τη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κος Αλιβιζάτος είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Management με ειδίκευση στα Πληροφοριακά
Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Bath.

Pekka Matvejeff

Chairman of the Board, EuroFM
EuroFM Network is there to advance knowledge in FM and ensure its effective application in practice,
research and education. Network is an opportunity platform to all stakeholders interested in FM to
have access to people and organizations in order to share knowledge; join forces to influence or create
new business opportunities. EuroFM Network is a forum for institutions and organizations where all
individuals can connect with each other – and more importantly – to stay connected.
I have more than 35 years of versatile work experience in universities, service industry and public
organizations ranging from hotel- and restaurant management to passenger-shipping and even to
municipalities and NGO's. This experience allows me to have broad and innovative perspectives to the
university-business life-interface and understand the versatility of FM.
EuroFM is an “Opportunity Platform” for me to act as an advisor and matchmaker for business
organizations, institutions and universities to establish multi-disciplinary development and research
projects as well as to bring organizations together forming partnerships and adding value to their
business and end-users.
It is all about sharing knowledge, inspiration and innovation! Get connected – stay connected!

Χρήστος Χαρπαντίδης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Παπαστράτος, Α.Β.Ε.Σ
Ο Χρήστος Χαρπαντίδης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, (θυγατρική εταιρεία
της Philip Morris International) από τον Αύγουστο του 2015.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Coca-Cola Hellenic το 1997 ως Marketing & Sales Trainee, ενώ
μετακινήθηκε στην Παπαστράτος το 2003, ως Export Manager. Κατά τα επόμενα χρόνια, ανέλαβε σειρά
θέσεων ευθύνης στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό: Country
Manager Papastratos για τις αγορές της Κύπρου και της Μάλτας (2004 – 2005), Group Brand Manager
Papastratos (2006 – 2007), National Sales Manager (2008-2009) και Sales & Distribution Director
Papastratos (2010 – 2011).
Την τελευταία τριετία κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο επιχειρησιακό κέντρο της Philip Morris
International στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαδοχικά στα τμήματα Στρατηγικής Πωλήσεων (Global Sales
Strategy Director, 2012 – 2013) και Καινοτόμων Προϊόντων (RRPs Commercialization Director, 2014 –
2015).
Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγεται. Κατέχει
MBA in Economics από το Πανεπιστήμιο του Kent της Αγγλίας, καθώς και Μ.Α. in Economics από το ίδιο
πανεπιστήμιο.

Stan Mitchell

CEO, Key Facilities Management
Stan Mitchell brings 35+ years’ experience in Facilities Management. As well as spearheading the growth
of KEY Facilities Management across 20+countries, he is a recognized pioneer in the development of
FM as a professional discipline worldwide. His roles is a past Chair of the British Institute of Facilities
Management and currently Chairs the British Standards Institution Facilities Management Committee
the ISO TC 267 for Facility Management Committee which is developing the first ISO FM standards.

Μιχάλης Ρούσσος

Consultant
Ο Μιχάλης Ρούσσος εργάζεται στον τομέα του Facility Management περίπου 20 χρόνια, έχοντας θητεύσει
σε διοικητικές θέσεις ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών, με πιο σημαντική τη θέση του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου της ISS Facility Services, που κατείχε για 7 χρόνια συνολικά. Την περίοδο
από το Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2015, παράλληλα με τα καθήκοντά του στην Ελλάδα,
ανέλαβε Interim Country Manager στην ISS Israel.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Ecolab, αρχικά σαν Υπεύθυνος Πωλήσεων και στη συνέχεια
σαν Διευθυντής Τμήματος Επαγγελματικού Καθαρισμού, ενώ έχει εργασθεί επίσης στη Frigoglass σαν
Regional Director West Europe.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος
Master of Science in Chemical Engineering από το University of Manchester Institute of Science and
Technology. Είναι επίτιμο μέλος του Hellenic Facility Management Association και τα τελευταία δύο
χρόνια συμμετέχει στην οργάνωση του Συνεδρίου, έχοντας παράλληλα την ευθύνη της παρουσίασής τους.

Παναγιώτης Λιόντος

New Works and CAPEX Manager Lafarge Holcim, Greece (Heracles GCC)
O Παναγιώτης Γ. Λιόντος γεννήθηκε το 1973 στη Γερμανία και είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ (1997) με ειδίκευση στον τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Διοίκησης εφοδιαστικής
αλυσίδας. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (2005) στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης
Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σήμερα, είναι Διευθυντής Νέων Έργων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ μέλους της LafargeHolcim.
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στις εταιρείες ΧΡΩΤΕΧ και General Mills Ελλάς κατέχοντας, αντιστοίχως, τις
θέσεις Logistic Supervisor (1999-2000) και New Projects & Process Supervisor (2000-2003).
Τον Δεκέμβριο 2003 εντάχθηκε στο προσωπικό του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Διετέλεσε Methods Manager
(2003-2007), Maintenance Manager (2007-2009), New Projects Manager-εργοστάσιο Βόλου (20092011). Το 2011 ανέλαβε τη θέση του Country Procurement Manager με βασικό αντικείμενο τον στρατηγικό
σχεδιασμό και τη διαχείριση της πολιτικής προμηθειών των ελληνικών επιχειρησιακών μονάδων του
Ομίλου (Logistics, Production services, Equipment & Consumable, Packaging, Mining, Facility & General
services) ενώ, από το 2017 έως τις αρχές του 2018, διετέλεσε Cluster Procurement Category Manager
για τις μονάδες του Ομίλου στην Ελλάδα και τα Ανατολικά Βαλκάνια (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία).
Είναι τακτικό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής
του σταδιοδρομίας έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και εξειδικευμένων σεμιναρίων με θέμα
τις Προμήθειες, την Εφοδιαστική αλυσίδα, την Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης, τη διαχείριση
Στρατηγικών Έργων, τη Διαχείριση Αλλαγών.

David Martinez

Global Director, Fmhouse
He holds an Industrial Engineer and Master degree and a Doctorate in Building Management at IESD
in UK, and a PDG from the IESE business school. He has over 20 years’ experience as consultant,
researcher and lecturer. He has lead FM strategic projects for some of the largest corporations at
international level. Visiting lecturer in several international universities has published dozens of
papers, articles and reports.
Widely recognized coach and speaker, he has participated in events all over the world. David is
accredited expert in the European and International standardization processes of CEN and ISO projects
in Asset and Facility Management. Past board member of EuroFM, and trustee of the international
FM foundation, he is also member of the editorial board and advisor, for some organizations and
publications in the FM field. He is EuroFM ambassador for Spain.
CEO and global director of the international firm FMHOUSE, leading company in FM strategic consultancy
and research in EMEA and LATAM regions.

Γιάννης Τριανταφύλλου

Γενικός Διευθυντής, ΤΟ ΑΤΟΜΟ
Έμπειρος marketer & επιχειρηματίας, ο κ. Γιάννης Π. Τριανταφύλλου έχει εργαστεί για πάνω από 20
χρόνια στην ανώτατη διοίκηση τεχνολογικών & βιομηχανικών εταιρειών σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει
διαχειριστεί τον εκσυγχρονισμό πάνω από 100 ΜΜΕ σε διάφορες χώρες, με επενδύσεις πλέον των 50
εκατ. ευρώ σε κεφάλαια και τεχνολογίες.
Διευθύνει To ATOMO (www.toatomo.com), εξειδικευμένο διεθνές γραφείο συμβούλων που παρέχει
υπηρεσίες εταιρικής στρατηγικής, διοίκησης έργων marketing & διεθνούς ανάπτυξης, με πελάτες σε
11 χώρες σε κλάδους όπως ΙCΤ, HiTech, SW & IoT, Hospitality και Print & Packaging. Συνεργάζεται ως
advisor & μη-εκτελεστικός διευθυντής με επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Βέλγιο, ενω είναι
σύμβουλος στρατηγικής στο ελληνικό Food & Beverage Managers Association.
Παθιασμένος storyteller, change provocateur & futurist, ασχολείται από το 2000 με το digital marketing
και το community management, συμμετέχοντας παράλληλα ως ομιλητής & επιμελητής σε κλαδικά
συνέδρια και εκδηλώσεις. Στις παρουσιάσεις του επικεντρώνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με
έμφαση στο πως η τεχνολογία επηρεάζει και εξελίσσει τις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές.

Decsi Gabor

Managing Partner, Dome Facility Services Group
Gabor Décsi (MSc in Architecture Building Engineering with postgraduate studies in Economics) has
been CEO of Dome since 2004 and has managed to increase the company’s revenue from 50k EUR
to 12,5m EUR. Prior to joining Dome, Gabor spent 10 years at Graphisoft R&D, a leading Hungarian
multinational software developer company, where he worked as the Head of Product Management for
the FM software of Graphisoft (hence the connection to FM).
Dome has its flagship FM division complemented with Fit-out and Energetics divisions. Dome runs
the largest FM mandate of Hungary with more than 200 employees at one site. Dome has won the
prestigious ‘Facility Management Company of the Year’ prize two times.
Gabor holds a main position in LEO, the Hungarian Facility Management Service Providers Association
and co-founder of 21st FM, a European regional FM alliance. Gabor is a qualified member of the
international RICS organization (Royal Institute for Chartered Surveyors).
Gabor has three children, he does several sport activities and likes traveling.

Διονύσης Ποτουρίδης

Business Developer, Schneider Electric
Ο Διονύσιος Ποτουρίδης συνεργάζεται με τη Schneider Electric από το 2011 έως σήμερα και κατέχει την
θέση του υπεύθυνου ανάπτυξης του EcoStruxure Power και Energy & Sustainability Services. Υπό την
ευθύνη του έχει την ανάπτυξη και στήριξη του επίσημου δικτύου συνεργατών EcoXpert Connected Power
και Critical Power.
Στο παρελθόν έχει διατελέσει καθήκοντα μηχανικού πωλήσεων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
στο τμήμα Professional Services της Schneider Electric καθώς επίσης και ενεργειακού επιθεωρητή και
του συμβούλου στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος του μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (Master of Science Information
Technology and Telecommunication) από το πανεπιστήμιο Α.Ι.Τ. της Αθήνας. Παράλληλα έχει ολοκληρώσει
τις σπουδές του για τον δεύτερο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα του Business Management
(Master of Business Information Technology) από το Πανεπιστήμιο Sheffield της Αγγλίας σε συνεργασία
με το City College.

Werner Chromecek

Επόπτης Χιονοδρομίας, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
2015 - 2018
Parnassos Ski Centre – Operational Director, ISS Facility Services
Responsible for the Operation and Maintenance of the Ski Centre.
111 employees , heavy machinery as 4 Snow Ploughs, 5 Snow Groomers and
17 Ski Lifts.
2013 – 2015
Parnassos Ski Centre – Operational Director, Monte Noulikas Mesogios Joint
Venture
2010 -2013
Vasilitsa Ski Resort – Operational Director
2007 – 2010
Parnassos Ski Centre – Operational Director,
Aktor Pantrak Joint Venture.
2005 – 2006
Outlander – Mountain Media Company. Promoting and organizing sponsored
sport events.
2003 – 2004
Parnassos Ski Centre, Chief of slopes. Responsible for grooming and safety at
slopes and the access roads.
1986 – 2003
Representative for Tour Operators in Greece as, ITAS, TUI,
1-2 Fly

Παναγιώτης Ζήκος

Service Manager & BoD member, OTIS Greece
O Παναγιώτης Ζήκος εργάζεται ως Service Manager στην εταιρεία OTIS (Ελλάδας, Κύπρου και Δυτικών
Βαλκανίων) από το 2011, ενώ από τις αρχές του 2018 αποτελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχει εργαστεί ως Sales & Service Coordinator στην OTIS από το 2007, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του
στην εταιρεία, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε ως Senior Software Engineer στην Intracom Telecoms
(2004) και στη Siemens Hellas (2006).
O Π. Ζήκος γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1979, είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 2002. Διαθέτει μεταπτυχιακό
στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc Computer Science) από το Carnegie Mellon University USA (2003).
Επίσης κατέχει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - 2005) από το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Οικονομικό Tμήμα).
Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2003. Tο 2015 πιστοποιήθηκε ως μέλος της Ελληνικής και Διεθνούς MENSA
καθώς και του οργανισμού WIN (World Intelligence Network). Το 2017 επιλέχθηκε ως πιστοποιημένος
Αξιολογητής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Αποτελεί μέλος του Συνδέσμου
Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) καθώς και του οργανισμού ERTICO (ITS Europe Intelligent Transport Systems), όπου έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων. Μεγάλο του πάθος είναι η
Πληροφορική και οι Νέες Τεχνολογίες, με έμφαση στο ΙοΤ (Internet of Things), καθώς και το πως το digital
transformation μπορεί να ενσωματωθεί στις καθημερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Bronze Sponsor

Η Schneider Electric πρωτοπορεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Διαχείρισης Ενέργειας και του
Αυτοματισμού στις Κατοικίες, τα Κτίρια, τα Data Center, τις Υποδομές και τις Βιομηχανίες. Με παγκόσμια
παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, η Schneider είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη Διαχείριση Ισχύος
– Μέση Τάση, Χαμηλή Τάση και Ασφαλή Τροφοδοσία Ισχύος καθώς και στα Συστήματα Αυτοματισμού.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για βελτίωση της απόδοσης, που συνδυάζουν την ενέργεια, τον
αυτοματισμό και το λογισμικό. Στο παγκόσμιο Οικοσύστημά μας, συνεργαζόμαστε με το μεγαλύτερο
δίκτυο Συνεργατών, Integrators και Developers σε μία Ανοιχτή Πλατφόρμα που προσφέρει έλεγχο σε
πραγματικό χρόνο και λειτουργική απόδοση. Πιστεύουμε πως οι σπουδαίοι άνθρωποι και συνεργάτες
μας είναι αυτοί που κάνουν τη Schneider μία κορυφαία εταιρεία και πως η δέσμευσή μας για Καινοτομία,
Διαφορετικότητα και Βιωσιμότητα διασφαλίζει ότι η ιδέα Life Is On μπορεί να γίνει πραγματικότητα
παντού, για όλους και για κάθε στιγμή.

Contributor

Η Otis Ελλάδος & Κύπρου είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων –
διαδρόμων σε Ελλάδα και Κύπρο. Απασχολεί 220 άτομα μόνιμο προσωπικό, εκ των οποίων οι 160 είναι ειδικευμένοι
τεχνικοί. Συντηρεί πάνω από 15.000 ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και διαδρόμους στην Ελληνική και Κυπριακή
επικράτεια όπου δραστηριοποιείται, διαθέτοντας διευρυμένο δίκτυο 11 καταστημάτων στις περιοχές της Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Κω, Κατερίνης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Κέρκυρας, Κορίνθου και Λεμεσού.
Η Otis Ελλάδος & Κύπρου, είναι θυγατρική εταιρεία της Otis Elevator Company, του μεγαλύτερου κατασκευαστή και
συντηρητή προϊόντων κάθετης μετακίνησης παγκοσμίως. Η Otis Elevator Company ιδρύθηκε πριν από 161 χρόνια, με
την εφεύρεση του ανελκυστήρα ασφαλείας και έκτοτε προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε περισσότερες
από 200 χώρες, ενώ συντηρεί 1,8 εκατομμύρια ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους σε όλο τον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.otis.com ή ακολουθήστε την Otis στο LinkedIn, YouTube, Twitter,
Facebook @OtisElevatorCo.

Supporters

Η AGT Engineering & Operations Services αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους ομίλους με
εμπειρία 20 ετών στον τομέα Κατασκευών και Τεχνικών λύσεων και θεωρείται πρωτοπόρος
στον χώρο του Facility Management. Ο όμιλος παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως Engineering & Operations Services, Facility Management, Security & Protection Systems, Energy & Environmental, Special Process Projects και Studies & Design.
Δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με πελατολόγιο που συνθέτουν
κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί.
Η πελατοκεντρική της προσέγγιση και φιλοσοφία για συνεχή εξέλιξη την καθιστούν από τις
πιο επιτυχημένες εταιρείες του κλάδου με σημαντικές διακρίσεις και ταχύτατους ρυθμούς
ανάπτυξης.

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τους ανθρώπους καθημερινά. Η Diversey ήταν και θα είναι
πάντα πρωτοπόρα με λύσεις που κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη. Παρέχουμε διαρκώς επαναστατικές τεχνολογίες
καθαρισμού και υγιεινής που προσφέρουν απόλυτη σιγουριά στους πελάτες μας, σε όλους τους κλάδους της αγοράς,
παγκοσμίως. Σε αυτούς περιλαμβάνονται : διαχείριση εγκαταστάσεων, φιλοξενία, υγεία, μαζική εστίαση και λιανικό
εμπόριο μαζί με βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Η Diversey είναι μια εταιρεία παροχής προϊόντων, συστημάτων
και υπηρεσιών καθαρισμού και υγιεινής που ενσωματώνουν αποτελεσματικά χημικά, μηχανήματα και βιώσιμες
λύσεις. Κάθε ενέργειά μας βασίζεται στην εγγενή πεποίθηση ότι ο καθαρισμός και η υγιεινή είναι βασικά στοιχεία της
ζωής μας και ότι το έργο μας συνιστά μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας.
Αξιοποιώντας τα 94 χρόνια εμπειρίας και γνώσης, η Diversey αναπτύσσει τεχνολογίες καθαρισμού που σώζουν ζωές
παρέχοντας μια προσαρμοσμένη, πελατοκεντρική προσέγγιση που ενισχύει τις βιώσιμες λύσεις. Προστατεύουμε
και βελτιώνουμε το περιβάλλον ενώ δραστηριοποιούμαστε θέτοντας τις ανάγκες των πελατών μας στο επίκεντρο
κάθε ενέργειάς μας. Η ηθική δέσμευση της Diversey αποτυπώνεται σε όλα τα προϊόντα μας και στις καθημερινές μας
σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους πελάτες μας και τον πλανήτη. Η ηθική αυτή αποτελεί την βάση της δέσμευσης μας
να είμαστε πρωτοπόροι στο μέλλον και δημιουργοί συνδεσιμότητας και καινοτομίας για τους πελάτες μας. για παροχή
πρωτοποριακών λύσεων που συνδέουν τις ανάγκες των πελατών μας με την καινοτομία.
Το Internet of Clean™ είναι κομβικής σημασίας για την αγορά μας, καθώς συνδέει την αναλυτική σκέψη με τη
μηχανική λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η ανάλυση δεδομένων για τον καθαρισμό και την
υγιεινή μετατρέπεται σε αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και σε καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
κεφαλαίου. Η Diversey συμβάλλει στη δραστική βελτίωση της παραγωγικότητας σε χαμηλότερα συνολικά
λειτουργικά κόστη και προστασία της επωνυμίας της επιχείρησής σας .
Με επικεφαλής την Dr. Ilham Kadri, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, και κεντρικά γραφεία στην Charlotte της
Βόρειας Καρολίνας στις Η.Π.Α., η Diversey απασχολεί περίπου 9.000 άτομα παγκοσμίως με συνολικές πωλήσεις να
ανέρχονται περίπου στα 2,6 δισ. δολάρια το 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.diversey.com ή ακολουθήστε μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Η GEP (ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.), ιδρύθηκε το 2000. Μέσα από μια διαδρομή 18 ετών, μπορούμε να δηλώσουμε,
ότι είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα.
Διαθέτουμε ένα πραγματικά ευρύ κι οργανωμένο Πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών Ιατρών Εργασίας & Τεχνικών Ασφάλειας.
Σήμερα, παρέχουμε υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας υψηλού επιπέδου και ικανοποιούμε τις ανάγκες 1.600 σύγχρονων
επιχειρήσεων, όλων των κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, με συνολικά πάνω από 180.000 εργαζόμενους σε 9.000
εγκαταστάσεις πανελλαδικά.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας, είναι οι αξίες μας, κυρίως η ταχύτητα στην ανταπόκριση των αιτημάτων των πελατών
μας και η συνέπεια μας.
Όραμά μας στη GEP είναι, να κάνουμε την κουλτούρα υγείας & ασφάλειας, πυλώνα ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης, για
κάθε οργανισμό, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε άνθρωπο.
Θεωρούμε ως ύψιστη αποστολή μας, την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών αλλά και του κοινωνικού συνόλου, σε θέματα
προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων από κινδύνους στην εργασία τους. Με μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες,
δίνουμε προστιθέμενη αξία, στην σύγχρονη επιχείρηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
www.exypp.gr

Ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα
Η Hertz στην Ελλάδα
Η Autohellas Hertz ανήκει στον Όμιλο επιχειρήσεων Θ. Βασιλάκη και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων
στην Ελλάδα βάσει των οικονομικών μεγεθών της και του στόλου των οχημάτων που διαχειρίζεται. Αποτελεί το μεγαλύτερο
εθνικό franchisee της Hertz παγκοσμίως. Το 1999 εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών,
αποτελώντας έως σήμερα και τη μοναδική εταιρεία του κλάδου ενοικίασης αυτοκινήτων που έχει εισαχθεί σε αυτό.
Στην Ελλάδα λειτούργησε για πρώτη φορά το 1962 και μέχρι σήμερα ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία παροχής καινοτόμων
υπηρεσιών. Έτσι, το 1989 εισάγει πρώτη στην Ελληνική αγορά το θεσμό του Operating Leasing (Μακροχρόνια Μίσθωση
Αυτοκινήτων), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τον καλύτερο τρόπο.
Επιπρόσθετα της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, η Hertz δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς,
όπως στις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και στις ενοικιάσεις επαγγελματικών μηχανημάτων.
Το 2013 έφερε πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία Rent a Van - Ενοικίασης ΙΧ Ελαφρών Φορτηγών έως 3.5 τόνους και μέχρι
σήμερα αποτελεί τον νούμερο 1 συνεργάτη όλων των μεγάλων εταιρειών αλλά και ιδιωτών – ελευθέρων επαγγελματιών.
Ο στόλος των ελαφρών φορτηγών ξεπερνάει τα 100 όχημα και αποτελείται από ευρεία γκάμα οχημάτων με διαφορετικές
διαστάσεις όγκου φόρτωσης και ωφέλιμου φορτιού από 500 έως 1300 κιλά.
Όσο αφορά τον κλάδο της Μακροχρόνιας Μίσθωσης ΙΧ Ελαφρών Φορτηγών έως 3.5 τόνους, η υπηρεσία Hertz adVANtage
για περισσότερο από μια δεκαετία βοηθάει στην δημιουργία και την ενίσχυση του εταιρικού σας στόλου με τα ευέλικτα
προγράμματά της και με λύσεις που καλύπτουν απόλυτα τις μεταφορικές σας ανάγκες. Με τον μεγαλύτερο στόλο βαν στην
εγχώρια αγορά η Hertz αποτελεί τον ηγέτη και στην μακροχρόνια μίσθωση ελαφρών φορτηγών.

Η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι η κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών
λύσεων και βιομηχανίας.
Με βάση τη νέα στρατηγική της και μέσα από το σύγχρονο δίκτυο των 57 καταστημάτων της, το Τμήμα Πωλήσεων Β2Β, το
εξειδικευμένο Τμήμα Φωτισμού, τα δύο Κατασκευαστικά Τμήματα Ηλεκτρικών Πινάκων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, το Τμήμα
Ενεργειακών Λύσεων & Βιομηχανίας και το Τμήμα Διαχείρισης Έργων, η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. προσφέρει μία μεγάλη γκάμα νέων
καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες της.
Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. έχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της, τα οποία
ενημερώνονται για τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, παρακολουθώντας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο τις άριστες πρακτικές
του κλάδου. Έτσι η Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. εξασφαλίζει σταθερές συνεργασίες με στρατηγικούς προμηθευτές αλλά και σύγχρονους
πιστοποιημένους εγκαταστάτες ώστε να μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις στις ανάγκες των
πελατών της για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους και εύκολη διαχείριση των λειτουργιών των κτιρίων.
Η πολυετής εμπειρία της Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στον χώρο (πάνω από 40 χρόνια), η συμμετοχή της στα περισσότερα έργα που αφορούν
νέες εγκαταστάσεις αλλά και ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων αλλά και υποδομών, την
καθιστούν σημείο αναφοράς για την αγορά που δραστηριοποιείται και ικανή να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.

«Η ΟΤΕ ESTATE Α.Ε. είναι 100% θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, στην οποία έχει μεταβιβασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του
Οργανισμού, με στόχο την επίτευξη υπεραξιών για τον Όμιλο μέσω της διαχείρισης, ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης του
χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει.
Βάσει της πρόσφατης ανεξάρτητης μελέτης εκτίμησης κατά τα ΔΠΧΑ για το έτος 2017, το ως άνω χαρτοφυλάκιο αποτελείται από
2.291 ακίνητα (οικόπεδα και κτήρια) σε στρατηγικές θέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια- με την πλειονότητα των κτιρίων στα
πλέον εμπορικά σημεία μεγάλων και μικρών πόλεων- ενώ η εύλογη αξία του ανέρχεται σε 819 εκατ. €.»
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