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Σωτήρης Ησαΐας:
“πρόσωπο της 

οικονομίας” 

των περιοδικών

“Marketing Week”, 

“Hr Professional”

Ο Καπετάνιος στη φουρτούνα

φαίνεται και ο Δήμαρχος στο 

χριστουγεννιάτικο στολισμό!

Βασίλης Γιαννακόπουλος

σελ. 5

Όλοι μαζί για τη “Νίκη” 

τον ερχόμενο Μάϊο

Γιάννης Σταθόπουλος

σελ. 3

Αγίου Ιωάννου:  

Έργο μακριά από τη 

σύγχρονη πραγματικότητα

Νίκος Σόβολος

Ο «τελευταίος πειρασμός» 

του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά!

Πολιτικός ξεπεσμός στο 

προεκλογικό παζάρι

Ανδρέας Γκιζιώτης

σελ. 15σελ. 4

σελ. 6 - 7

σελ. 9

σελ. 9
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Το σύγχρονο  μοντέλο εταιρικής
εκπαίδευσης στελεχών βασικός

μοχλός για την οικονοµική ανάπτυξη

Τις απόψεις του συμπολίτη και  δημο-
τικού συμβούλου της πόλης μας ,
συμβούλου εταιρικής εκπαίδευσης ,
Σωτήρη Ησαΐα, για το σύγχρονο μον-
τέλο εταιρικής εκπαίδευσης των στε-
λεχών των επιχειρήσεων ,φιλοξενούν
στα τεύχη Ιανουαρίου 2014 τα εξειδι-
κευμένα περιοδικά “Marketing
week” και “HR PROFESSIONAL”.
Η σημερινή ανταγωνιστική επιχειρημα-
τικότητα έχει ανάγκη από σωστά εκπαι-
δευμένα στελέχη, που να μπορούν να
προάγουν υλοποιήσιµες καινοτόµες ιδέες,
µε σύγχρονο τρόπο σκέψης και αντίληψης,
άρρηκτα προσηλωμένα µε το σκοπό και
τους στόχους των εταιρειών τους επι-
σημαίνει ο κ. Ησαΐας και ειδικά στη χώρα
μας  η οποία βρίσκεται στη δίνη του παγκό-
σμιου οικονομικού κλυδωνισμού και βιώνει
τα αποτελέσματα μιας  εξαετούς οικονομι-
κής ύφεσης τα εκπαιδευμένα στελέχη πρέπει να μπορούν να προτείνουν και να δημι-
ουργούν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, κάτι το οποίο επιφέρει επενδύσεις οι
οποίες µε τη σειρά  τους,  θέτουν τα θεμέλια για  την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
«Η εποχή της απλής θεωρητικής κατάρτισης των στελεχών μιας επιχείρησης
έχει παρέλθει » επισημαίνει  ο κ. Ησαΐας και  η σύγχρονη  εκπαίδευση αποτελείται
από  νέες τάσεις ερευνών, σύγχρονες πανεπιστημιακές θεωρίες, ασκήσεις ατοµικές και
οµαδικές, role playing και προσωπική συμμετοχή σε συναντήσεις των εκπαιδευομένων
µε υποψήφιους πελάτες τους, υπό τη µορφή  coaching, έτσι ώστε να είναι διακριτά τα
θετικά σημεία της συνάντησης και να επισημανθούν τα αρνητικά ώστε να μην
επαναληφθούν την επόμενη φορά.
Ο σύγχρονος  τρόπος εκπαίδευσης, συνεχίζει ο κ. Ησαίας,  αποτελείται από τρεις άξο-
νες: 1) τον προγραµµατισµό, 2) την οργάνωση και 3) τον έλεγχο. Αυτοί οι άξο-
νες θα πρέπει να διαμορφώνουν τον κύριο κορµό της  εκπαίδευσης τόσο  σε εταιρικό
όσο και προσωπικό επίπεδο ξεχωριστά για τον κάθε επαγγελματία- εκπαιδευμένο. 
Εάν ο εισηγητής δεν γνωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όχι µόνο του πελάτη του
αλλά και των ανταγωνιστών του, τότε δεν έχει διενεργηθεί µε επαγγελµατισµό η προ-
εργασία και είναι βέβαιο με µαθηµατική ακρίβεια ότι  θα καταλήξει σε αποτυχία.
Βεβαίως συνεχίζει ο κ. Ησαίας ο σύγχρονος αυτός τρόπος εκπαίδευσης εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό και από τον εισηγητή των εταιρικών σεµιναρίων, ο οποίος πέραν των
Πανεπιστημιακών του γνώσεων, της εξοικείωσης του µε την τεχνολογία και της µακ-
ρόχρονης εργασιακής και διοικητικής του εµπειρίας , θα πρέπει να  είναι και άρι-
στος γνώστης  των ξένων αλλά  και της ελληνικής αγοράς, γιατί  βασική
προϋπόθεση της επιτυχίας των εισηγητών, είναι η δυνατότητα ν’ αντιµετωπίζουν σε
καθηµερινή βάση τις ίδιες αντιξοότητες και προβληµατισµούς που αντιµετωπίζουν οι
εκπαιδευόµενοι, και να προτείνουν τις λύσεις επιτυχίας  τις οποίες έχουν εφαρµόσει οι
ίδιοι στην ανταγωνιστική αγορά. 
Στη συνέχεια ο κ. Ησαίας  επισημαίνει τα τραγικά σφάλµατα που έκαναν οι εται-
ρείες   στην οικονοµική κρίση των τελευταίων έξι ετών στην Ελλάδα, ανάμεσα στα
οποία ήταν και οι περικοπές  στην  εταιρική  διαφήµιση  και στην  εταιρική
εκπαίδευση των στελεχών τους, διότι όπως είπε,  σε περιόδους οικονομικών και
αγοραστικών κρίσεων δεν κάνεις περικοπές σε καίριους τοµείς της προώθησης  των
προϊόντων  και υπηρεσιών της εταιρείας, και δεν διακόπτεις τη συνεχή εταιρική
εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας από τους  οποίους  εξαρτάται κατά πλείστον  η
χρηµατική ρευστότητα.  
Σε ότι αφορά  τις πιο σηµαντικές τεχνικές πωλήσεων οι οποίες διαχρονικά και σε πα-
γκόσμια εμβέλεια έχουν αποδείξει έµπρακτα µε την πάροδο  ετών τα αποτελέσµατα
τους, είναι κατά τον κ.Ησαία α) Η προγραμματισμένη και  τεχνολογικά άρτια
παρουσίαση µε όλα τα σηµαντικά χαρακτηριστικά και οφέλη  των προϊόντων της εται-
ρείας, β) τα πωλησιακά συνέδρια, όπου αναγνωρίζεται ο καταιγισµός των ιδεών,
γ)ο γεωγραφικός τοµέας κάθε πωλητή για την αύξηση παραγωγικότητας, δ) ο
πωλησιακός  στόχος  για να είναι µετρήσιµα τα αντίστοιχα αποτελέσµατα και να
ανταµείβονται οι κορυφαίοι  πωλητές, ε) οι µαζικές προσωπικές ηλεκτρονικές και
ταχυδροµικές αποστολές, ζ) η βιοµηχανική διαφήµιση, η δηµοσιότητα και τέλος η
αξιοποίηση του παλαιού  και υπάρχοντος πελατολογίου ως «µάρτυρες» για τη δια-
φηµιστική τεκµηρίωση και πωλησιακή  προώθηση. 

Τα “Πάντα, όλα”
μ’ ένα τηλεφώνημα 

σπίτι σας!

Βρέχει και δεν μπορείτε να βγείτε εκτός σπιτιού..;
τελείωσε το απορρυπαντικό σας και χρειάζεστε και-
νούργιο άμεσα..; Ήρθαν μήπως οι φίλοι σας και
θέλετε να ρίξετε κανά «μπινελίκι» στο τηγάνι;
Η οικογένεια
Κ ο ν τ ό π ο υ λ ο υ
έχει τη λύση για
εσάς! Στην πλα-
τεία Υδρας, στην
οδό Σκύρου 21,
εγκαι νί ασε πρό-
σφατα ένα
μαγαζί, μονα-
δικό στο είδος
του στην Αγία
Π α ρ α σ κ ε υ ή ,
που πουλάει ΤΑ
ΠΑΝΤΑ. Και όχι
μόνο αυτό αλλά τα «ράφια» του μπορούν να έρθουν σ’
εσάς, με ένα τηλεφώνημα.
Είδη καπνιστού, τυροκομικά, αλλαντικά, βιολογικά
προϊόντα, «μπινελίκια» (σοκολατοειδή, πατατάκια, γαρι-
δάκια κ.α). τώρα στην πόρτα σας!

Φρεσκοκομμένοι καφέδες, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη, απορ-
ρυπαντικά, είδη υγιεινής και χαρτικά .
Με μια κάβα γεματη ποτά, κρασιά, χύμα τσικουδιά και
τσίπουρο. Φυσικά και αναψυκτικά.
Με κατεψυγμένα τρόφιμα (λαχανικά, πίτσες) γαλακτοκο-
μικά και ζυμαρικά.

Εκτός από όλα αυτά είναι και πρατήριο άρτου. Με ποικιλία
ψωμιών, βουτυμάτων παξιμαδιών, αλμυρών και γλυκών.
Με τυρόπιτες, σπανακόπιτες , κασερόπιτες και κουρού και
φρεσκοκομμένα σάντουιτς.
Και για την σφαιρική σας ενημέρωση, σας παρέχει
ελληνικό και ξένο τύπο

Σκύρου 21, πλατεία Ύδρας, 
τηλέφωνο: 210 6013409, 6943008500 

genaris_2014_mais_2012.qxd  21/1/2014  3:23 μμ  Page 9




