ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2Ο Τhink Biz Academy – Συνέδριο επιχειρηματικότητας
νέων
Η “ΕLIKON Graphic Arts” στηρίζει τη νέα γενιά του σύγχρονου επιχειρείν
ως μέγας χορηγός της διοργάνωσης
Η ELIKON Graphic Arts, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στηρίζει την νέα γενιά και συμμετέχει ως μέγας χορηγός στο «2o Τhink Biz Academy» που
θα λάβει χώρα στον πολυχώρο OTE Academy στις 18 και 19 Μάϊου 2018.
Πρόκειται για ένα συνέδριο που απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες και αποφοίτους των
εξής τεσσάρων θεματικών: Marketing, Sales, Human Resources, Management και IT.
Με 12 ομιλίες, 8 workshops και 2 panels εξειδικευμένα σε αυτούς τους τομείς, παρέχει στο
σύνεδρο πρακτική πληροφόρηση για τα νέα hot trends της αγοράς, αλλά και την δυνατότητα
να αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές του μέσα από την γνώση και την εμπειρία
επιχειρηματιών με πλούσιο και δυναμικό έργο στον τομέα που δραστηριοποιούνται.
Την “ELIKON Graphic Arts” εκπροσωπεί o Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος αυτής, Θωμάς Λ.
Αποστολίδης με ομιλία που τιτλοφορείται: «Επικοινωνία: η καρδιά της επιτυχημένης
επιχείρησης», θέλοντας κι εκείνος να δώσει στην νέα γενιά κάτι από το απόσταγμα της
επιτυχημένης του πορείας στον χώρο των επιχειρήσεων.
Στο συνέδριο συμμετέχει πλήθος από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες που σχετίζονται
με τις προαναφερόμενες θεματικές, ενώ προσομοιώσεις συνεντεύξεων, networking, καθώς και
διαδραστικά παιχνίδια και happenings συμπληρώνουν ένα concept δημιουργημένο από μια
ομάδα νέων ανθρώπων και αφιερωμένο στην νέα γενιά.
H ΕLIKON Graphic Arts, επίσης ως μία ομάδα νέων ανθρώπων που διακρίνονται για την
όρεξη και το πάθος για το αντικείμενο που έχουν επιλέξει, με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια
στηρίζει αυτή την διοργάνωση που κινείται σε ταυτόσημες με την φιλοσοφία της γραμμές.
Περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://thinkbiz-academy.com/
***

Ενημερωτικό Σημείωμα
ELIKON Graphic Arts
H ELIKON Graphic Arts, είναι μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των
επαγγελματικών εκτυπώσεων και της χάρτινης συσκευασίας. Από τη δημιουργία της έως σήμερα, διατηρεί
αδιάλειπτα σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά. Αξιοποιώντας πλήρως καινοτόμες τεχνολογίες,
παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σεβόμενοι τις ανάγκες και τους χρόνους ενός εξαιρετικά
απαιτητικού εταιρικού πελατολόγιου. Είναι πιστοποιημένη με ISO για την ποιότητα και FSC® για την
υπεύθυνη δασοκομία.
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