Nεκταρία Μητράκου, Senior Public Affairs & Communications Manager, Coca-Cola Hellas
Η Νεκταρία Μθτράκου, ςτζλεχοσ με περιςςότερα από 17 χρόνια εμπειρίασ ςτο χϊρο τθσ επικοινωνίασ,
ςιμερα ζχει τθ κζςθ Senior Public Affairs & Communications Manager ςτθ Coca-Cola Hellas, με ευκφνθ
για τθν Ελλάδα, τθν Κφπρο και τθν Μάλτα. Η Νεκταρία εντάχκθκε ςτο δυναμικό τθσ εταιρίασ πριν από
10 χρόνια ςτο τμιμα του Public Affairs και Communications αναλαμβάνοντασ διαφορετικζσ κζςεισ
δίνοντάσ τθσ εμπειρία διεκνζσ επίπεδο. Σιμερα ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ ςε
κζματα public affairs, εταιρικισ επικοινωνίασ και εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και διαχείριςθσ
κρίςεων για τισ τρεισ χϊρεσ.
Πριν από τθν The Coca-Cola Company, θ Νεκταρία εργάςτθκε για 7 χρόνια ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ
επικοινωνίασ ςτθν Ελλάδα και τισ ΗΠΑ, αποκτϊντασ ςθμαντικι εμπειρία ςε κζματα επικοινωνίασ και
public affairs ςε ζνα μεγάλο εφροσ κλάδων όπωσ, φαρμακευτικόσ, FMCG, βιομθχανικόσ, retail,
πλθροφορικι και χρθματοπιςτωτικόσ.
Ελεάννα Παπαδημητρίου, Senior Brand Manager My Coke Greece, Cyprus and Malta, Coca-Cola
Hellas
Η Ελεάννα Παπαδθμθτρίου, ξεκίνθςε τθν επαγγελματικι τθσ καριζρα ςτθν Coca-Cola Hellas πριν 10
χρόνια αναλαμβάνοντασ διαφορετικζσ κζςεισ ευκφνθσ για Ελλάδα, Κφπρο, Μάλτα, Αλβανία και
Βουλγαρία. Σιμερα κατζχει τθ κζςθ Senior Brand Manager My Coke με ευκφνθ για τθν Ελλάδα, τθν
Κφπρο και τθν Μάλτα. Στον ρόλο αυτό ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςτρατθγικι τθσ μάρκασ Coca-Cola ςε
κζματα καταναλωτικοφ μάρκετινγκ κακϊσ και τθν υλοποίθςθ του πλάνου ενεργειϊν και τθσ
επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ, όντασ υπεφκυνθ για τισ επαφζσ με τισ διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ και τουσ
εμφιαλωτζσ για τισ τρεισ χϊρεσ. Επιπρόςκετα, ςχεδιάηει και εφαρμόηει τθν πολιτικι δθμοςίων ςχζςεων
τθσ μάρκασ αξιοποιϊντασ τισ ευκαιρίεσ προβολισ τθσ. Η Ελεάννα εχει ολοκλθρϊςει τισ προπτυχιακζσ τισ
ςπουδζσ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων κακϊσ και τισ
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ τθσ ςτο Πανεπιςτιμιο του Warwick ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο.
Γιώργος Ξανθάκης, Social Media Manager Greece, Coca-Cola Hellas
Ο Γιϊργοσ Ξανκάκθσ ξεκίνθςε τθν επαγγελματικι του καριζρα το 2005 ςτο χϊρο του “online & internet
gaming”, και για 3 ½ χρόνια απαςχολικθκε ςτα τμιματα marketing των εταιριϊν παροχισ υπθρεςιϊν
Internet, e-Global & Battlenet κακϊσ και των World Cyber Games ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ελλθνικισ
οργανωτικισ επιτροπισ. Εν ςυνεχεία, μεταπιδθςε ςτο χϊρο τθσ επικοινωνίασ και ςυγκεκριμζνα ςτθν
MSPS (Below The Line agency) ςτθν οποία είχε τθν ευκαιρία να δουλζψει ςε experiential επίπεδο με
πελάτεσ όπωσ Coca-Cola, Diageo, OTE, Phillip Morris, IKEA κ.α. Στα τζλθ του 2013 ανζλαβε χρζθ Account
Director ςτθν Proximity ZZ.DOT από τθν οποία αποχϊρθςε το καλοκαίρι του 2015 ωσ Group Account
Director ζχοντασ χειριςτεί πελάτεσ όπωσ ΟΠΑΠ, OTE, Samsung, BMW Group κ.α. Από τον Αφγουςτο του
2015 εργάηεται ςτθν The Coca-Cola Company και είναι μζλοσ του Consumer Interaction Center ωσ o
Social Media Manager για τθν Ελλάδα.

