
 Αναγνωρίζουν την σημασία και 
τον ρόλο του τομέα των αγορών 
στην επιχείρηση. 

 Αποφασίζουν για την καταλληλό-
τερη  πολιτική αγορών σύμφωνα 
με τις επιχειρησιακές ανάγκες. 

 Καθιερώσουν και εφαρμόσουν 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
αγορών / προμηθειών για την 
οικονομικότερη και  αποτελεσμα-
τικότερη προμήθεια. 

 Να αναπτύξουν αποτελεσματικές 
μεθόδους αρχικής και διαρκούς 

αξιολόγησης προμηθευτών και 
προγραμμάτων διαχείρισης σχέ-
σεων με προμηθευτές.  

 Να αξιολογούν τις αγορές σε 
σχέση με την οικονομία, ποιότη-
τα και παράδοση και να υπολο-
γίζουν την βέλτιστη ποσότητα 
παραγγελίας. 

 Να κτίσουν αποτελεσματικά 
δίκτυα επικοινωνίας με προμη-
θευτές και εναλλακτικές πηγές 
προμήθειας. 

Το ύψος της επιχορή-
γησης αναμένεται: 
€238  

Καθαρό Κόστος ανά Συμμετέχοντα: 
€232,05 (συμπερ. του ΦΠΑ)   

Το πιο πάνω ποσό περιλαμβάνει τα 
διαλείμματα για καφέ, τα γεύματα, το 
υλικό του  σεμιναρίου και πιστοποιητι-
κό παρακολούθησης. 

ΗΜ/ΝΙΑ: 19 (Τρίτη) και 21 (Πέμπτη) 
Φεβρουαρίου 2019 

ΧΩΡΟΣ: Ξενοδοχείο Semeli, Λευκωσία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  14 ώρες           

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική  

ΑΞΙΑ: €395 + ΦΠΑ 

Το πρόγραμμα έχει σταλεί για έγκριση από 
την ΑνΑΔ Κύπρου.  Οι επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι 
οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της επιχο-
ρήγησης.  

Εκπαιδευτής: Κος. Γιαννάκης Μουζούρης  

τομείς Διοίκησης, Ηγεσίας, Ανάπτυξης  Δια-
προσωπικών Ικανοτήτων, Αποτελεσματικότη-
τας, έχει διατελέσει και συνεχίζει να είναι 
Σύμβουλος σε  Επιχειρήσεις στην Κύπρο και 
στο Εξωτερικό σε όλους του Επιχειρησιακούς 
Τομείς από μικρές Επιχειρήσεις 5-10 ατόμων 
μέχρι Διεθνή  Οργανισμούς με  προσωπικό 
πέραν των 3000 ατόμων όπως IKEA, MLG 
(Austria) ENOC (UAE),  Syrojordanian Shipping 
(Syria).  Είναι  προσκεκλημένος ομιλητής σε 
Συνέδρια και ειδικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικές 
και  ραδιοφωνικές εκπομπές στην Κύπρο και 
στο Εξωτερικό. Αρθρογραφία του Κ. Μουζού-
ρη μπορείτε να βρείτε στο 
www.conicontraining.com. 

Ο κ. Μουζούρης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός 
(B.Sc.) και κάτοχος μεταπτυχιακού (M.Sc.) στον 
τομέα της Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Κάν-
σας των Η.Π.Α. Διαθέτει 25ετή επαγγελματική                 
εμπειρία στην Κύπρο και το εξωτερικό (ΗΠΑ, 
ΗΑΕ, Αυστρία,   Ελλάδα, Μέση Ανατολή,  Ισρα-
ήλ). Τα  τελευταία 17 χρόνια εργάζεται ως  Σύμ-
βουλος   Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής.  Έχει 
εκπονήσει 43 Strategic and Business plans μόνο 
τα τελευταία 3 χρόνια σε μικρές αλλά 
και διεθνείς επιχειρήσεις στην Κύπρο και το 
Εξωτερικό. Είναι  Αρχιεκπαιδευτής του προγράμ-
ματος «Business Management» του Ινστιτούτου 
Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας, έχει παρα-
δώσει πέραν των 8000 ωρών  εκπαίδευσης σε 

Ο τομέας των αγορών είναι ένας από τους νευραλγικότερους τομείς της επιχείρησης και 
αλληλοσχετίζεται σχεδόν με όλα τα τμήματα / λειτουργίες του Οργανισμού. Οι αγορές και η διαχείριση 
σχέσεων με τους προμηθευτές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την οικονομική όσο και ποιοτική  

πτυχή των προϊόντων και υπηρεσιών.  
Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα αυτού σύμφωνα με σύγχρονες 

μεθόδους και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες και προκλήσεις της αγοράς. 

«Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης 

Αγορών και Προμηθευτών» 

© 2019 Conicon Ltd. All rights reserved. 

Σε ποιους Απευθύνεται:  

Διευθυντές Αγορών, Οικο-
νομικούς Διευθυντές, Διευ-
θυντές Εργασιών / Παρα-
γωγής, Διευθυντές / Υπεύ-
θυνους Αποθηκών και γενι-
κά Διευθυντικό Προσωπικό 
το οποίο εμπλέκεται σε 
μεγάλο βαθμό στον τομέα 
των αγορών και διαχείρι-
σης προμηθειών 

Πετύχετε: 
 

 
Χαμηλότερες  
Τιμές 
 
 
Γρήγορη  
Διακίνηση 
Αποθεμάτων  
 
 
 
Βελτιωμένη    
Ποιότητα 
 
 
Δυνατές Σχέσεις  
Με Προμηθευτές 
 
 
Χαμηλότερο 
Κόστος   
Μεταφοράς 
 
 
Μικρότερο  
Χρόνο Παράδοσης  
 

Τι είπαν οι πελάτες μας: 

Αντρέας Μέρτακ-
κας, APK Garages Ltd  

 

Μαρία Ζαντή,  
Gevorest Trading Ltd 

Χρίστος  
Δημητρίου, PWC 

Με τη συμπλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε 

θέση να : 

Το σεμινάριο ήταν πολύ στο-
χευμένο και παραγωγικό. 
Υπήρχαν πάρα πολλά εμπειρι-
κά παραδείγματα που βοη-
θούσαν στην κατανόηση. 
Πολύ καλός και επαγγελματί-
ας ο εκπαιδευτής.  

Κατανοητό και πολύ πρακτικό 

για εφαρμογή και βελτίωση 

για τον καθένα. Παραστατικός 

και μεταδοτικός ο Κος. Μου-

ζούρης! 

www.conicontraining.com 

Follow us on:  

Conicon Cyprus  
Page 

Conicon Cyprus  
Page 

Πολύ αποτελεσματικό, πι-

στεύω ότι απέκτησα υψηλές 

εκπαιδευτικές ικανότητες στο 

θέμα. Εξαιρετικός εκπαιδευ-

τής, γνωρίζει το θέμα. Χρησι-

μοποίησε πολύ καλά παρα-

δείγματα σε διάφορα θέματα. 

http://www.conicontraining.com

