
Εταιρική Παρουσίαση 
Response S.A. 
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Τομείς Εξειδίκευσης 

 Ενδυνάμωση Εταιρικής Κουλτούρας 

• Αξιολόγηση 

• Ανάπτυξη 

• Εκπαίδευση 

• Καθοδήγηση 

 Customer Service Excellence 

 Sales Effectiveness 

 Coaching for results 

 

H Response παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού, και συγκεκριμένα εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη 
των Εμπορικών Στελεχών Επιχειρήσεων μέσα από τον σχεδιασμό & την 
εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής της συμπεριφοράς. 
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Βασικές Αρχές μας 

Για περισσότερα από 20 χρόνια συνεργαζόμαστε με Ηγέτιδες Ελληνικές & 
Πολυεθνικές Εταιρίες, βοηθώντας τις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις 
του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

   

Αναπτύσσουμε στρατηγικές συνεργασίες με παγκόσμιους ηγέτες στο χώρο της 
Συμβουλευτικής προκειμένου να φέρουμε καινοτομία στην γνώση και να 
ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

Οι παρεμβάσεις μας επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών (tailor made 
solutions) επιδιώκοντας μακράς διάρκειας αποτελέσματα (long lasting impact). 

 

Πιστεύουμε στις μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις και στη δυνατότητά μας να 
φέρουμε την αλλαγή συμπεριφοράς στις ομάδες μας για την επίτευξη του κοινού 
στόχου 

 

Ενδυναμώνουμε τα στελεχη των εταιρών, που συναλλάσσονται με τους πελάτες 
(customer facing), ενισχύοντας χαρακτηριστικά και διαμορφώνοντας δεξιότητες 
που θα φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον οργανισμό. 
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RESPONSE 1996 - 2016 

1996 

Entrepreneurship 
Sales  

Service 

2016 

Executive Search  Leadership Development 
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H Θεματολογία μας  

Selling 

Service  

Coaching 

 

Integrity 

Solutions® 

 

Personal Profile 
Analysis  

PPA THOMAS Presentation Skills 

Oral Comm/tion 

Body language 

Emotional 
Quotient 

Intra-preneurship 
workshop 

Business Planning 

Negotiation Skills 

 

Branches / 
Dealers / 

Franchisees 

 ------ 

development 
sessions 

 

Teambuilding 
activities 

 

Multichannel 
customer 

experience 

Sales Academy 

Mini MBA 

Induction 
seminars 

 



Board of Directors 

Executive Committee 

Directors 

Managers 

Προϊστάμενοι 

Customer Facing channels 
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Complimentary Development 
Services LINKAGE - RESPONSE 
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International Partnerships 

Assessment & Development Centres:  Consultancy, 
training,  
development & 
executive 
coaching: 

Psychometric Tools & Aptitude Testing:  

Personality Testing, 360° Appraisal, Assessment & Surveys 

Training: 

No 1 British Company in Career 
Development 

Assessment & Development Consultants 
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Ορόσημα της Response 
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Η RESPONSE είναι Ιδρυτικό και Ενεργό μέλος των 2  Ινστιτούτων: 

Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών 

http://www.customerservice.gr/  

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος 

http://www.ipe.org.gr/  

http://www.customerservice.gr/
http://www.customerservice.gr/
http://www.ipe.org.gr/
http://www.ipe.org.gr/
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Ορόσημα της Response 

9 

Οργάνωση 8 Συνεδρίων & 6 Discovery Days  
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  Περισσότερες από 8.000 ημέρες εκπαίδευσης 
  Περισσότεροι από 75.000 εκπαιδευόμενοι  
  Περισσότεροι από 600 Πελάτες 
  Περισσότερες από 450 επαναλαμβανόμενες συνεργασίες 
  Sales Excellence Awards 2013 (Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος) - Βραβείο 

Οργανωτικής Επιτροπής για το σύστημα εκπαίδευσης Integrity Selling
®

 
 Sales Excellence Awards 2014 – Βραβείο εταιρείας ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ για τα 

αποτελέσματα των πωλήσεων, με την εφαρμογή του συστήματος 
πωλήσεων Integrity Selling

®
 

 HR Excellence Awards 2014 – Διάκριση – Integrity Coaching
®

 
 Sales Excellence Awards 2015 – SILVER AWARD για Οργάνωση κ Ανάπτυξη 

Πωλήσεων με το  Integrity  Pharmaceutical Selling
®

 
 

https://vimeo.com/113282640 

Γιατί Response; 

https://vimeo.com/113282640
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Ενδεικτικό Πελατολόγιο 

A-B-C 

D-E-F 

G-H-I-J 

K-L-M-N 

N-O-P-Q-R 

S-T-U-V 

U-V-W-X-Y-Z 

http://www.wind.com.gr/default.fds?langid=1
http://www.forthnet.gr/
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=up4W9Kj1FuMTfM&tbnid=pQAlPCLdUMTzJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emea.gr/%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89/354780&ei=9MezU6jdOcS6ygOOlYDYAQ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNE1X6NW1PX9DumHtVekbZoEfiLFHA&ust=1404377437002360
http://www.hondoscenter.gr/en/
http://www.sanofi.gr/l/gr/el/index.jsp
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Προτεινόμενες 
ομαδικές αναπτυξιακές 

δραστηριότητες 

 

 

 



The Hudson River  
Training  
Modules 

To συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε 
κάθε βαθμίδα Στελεχών με Mixed Ομάδες από Leaders & Employees, ή 
με Exclusive Ομάδες συγκεκριμένων Τμημάτων, καθώς μπορεί να 
εμπνεύσει μέσα από τη διαδραστική του και βιωματική του 
μεθοδολογία  τις                                
ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ, ΑΞΙΕΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ και το ΟΡΑΜΑ  ενός οργανισμού 
όπως αυτά εκφράζονται στην εργασιακή καθημερινότητα των 
Ανθρώπων του. Οι εφαρμογές/modules  που μπορεί να έχει η 
συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι σε: 
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1.     The Miracle on Hudson River 



25 minutes DVD 
με αφήγηση του 

Captain Sally 

ΤΗΕ 4 C’s MODEL 

14 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ του “Miracle οn Hudson River”! 

Communication 
• Γιατί η επικοινωνία και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ των  θεσμών πάνε μαζί; 

• Πως μπορώ να επικοινωνώ αποτελεσματικά για να αποφύγω την 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ; 

Commitment 
• Ποια είναι η προσωπική μου δέσμευση για το αύριο 

της εργασιακής μου καθημερινότητας;  
• Πόσο σημαντικό είναι να είμαστε committed στις 

αρχές της εταιρίας μας; 
• Πως φαίνεται η δέσμευση μου κάθε μέρα; 

Compassion 
• Τι θα πει ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ & ΠΑΘΟΣ για το ρόλο μου 

και για τους συναδέλφους  μου; 
• Πως θα φανεί ότι το γνωρίζω και το έχω; 

Competence 
• Τι σημαίνει έχω Δεξιότητες; 

• Τι σημαίνει έχω επίγνωση της κάθε 
κατάστασης; 

• Ποια τα βήματα για να ενισχύσω τις 
δεξιότητες μου; 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ACTIVITY: So you think you 
can do it ?   “The Journey of my 
passengers”  
Γινόμαστε το Πλήρωμα και ο Captain Sally και συνεργαζόμαστε 
στη διάσωση των Πελατών μας και Συναδέλφων μας.  
Μέσα από πολλά εμπόδια ξεπερνάμε τις δυσκολίες και 
καθοδηγούμε στην ομαλή προσγείωση τον Συνοδό μας.  
 Ένα ταξίδι με Compassion και Communication χωρίς 
προβλήματα! 

ΣΤΟΧΟΣ 
Προάγει τη σωστή Επικοινωνία την ώρα της κρίσης ή της δυσκολίας  μεταξύ 
Συναδέλφων /Εσωτερικών Πελατών  μέσα από το Πάθος και τη Συμπόνια που 
δείχνουν οι συνάδελφοι μεταξύ τους στην ομαλή «προσθαλάσσωση» ή 
προσγείωση της Ομάδας τους!  
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http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.koufa.gr/2014/11/29/pilotos-klidothike-exo-apo-to-pilotirio-otan-pige-stin-toualeta/&ei=Z6L4VO6WHoXUOY_vgPAB&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNEG4NWGw_2SE-h2oQfH3bczeihDsw&ust=1425667039683944


Μια ομάδα Ψαράδων, μέσα από την άριστη επικοινωνία 
και συνεργασία της, έχει καταφέρει, επί σειρά ετών μέχρι 

σήμερα, ν’ αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών της 
έναντι του ανταγωνισμού, μέσα από τις απίστευτες 

ικανότητες της, στο να δημιουργεί μια ιδιαίτερα 
ευχάριστη Επαγγελματική  Καθημερινότητα!  

Αξίζει να τους απολαμβάνει κανείς! 

Η φιλοσοφία του Fish: Οι 4 επιτυχημένες πρακτικές 

  

1. «Παίζοντας» στην καθημερινή μας ζωή. 

2. «Δείχνοντας την «όμορφη πλευρά» της ζωής στην ομάδα και στους πελάτες. Βρες απλούς 
τρόπους να εξυπηρετείς ή να «ιντριγκάρεις» τους πελάτες για τα προϊόντα σου, με τρόπο που 
να τους μείνει αξέχαστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

3. «Στέκομαι δίπλα σου». Ένα ισχυρό μήνυμα σεβασμού που βελτιώνει την επικοινωνία και 
δυναμώνει τις σχέσεις» 

4. «Επιλέγοντας τη διάθεση που θα έχω όλη την ημέρα». Η συμπεριφορά που επιλέγω βοηθάει 
την ομάδα μου ή τους πελάτες μου; Με βοηθάει να είμαι το άτομο που θέλω να γίνω; 

  

2. DVD “The Fish” : Μία αληθινή ιστορία 
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3. Οι Πυραμίδες του Φαραώ 

Ομαδική αναπτυξιακή 
δραστηριότητα 

 

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ένα επιχειρηματικό παιχνίδι που έχει 
εφαρμόσει η Response σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. Στόχος της δραστηριότητας είναι να διαπιστώσουν οι 
συμμετέχοντες, πώς η συνεργασία επηρεάζει το αποτέλεσμα. 



Εκπροσωπείτε την αιγυπτιακή εταιρεία Sand & Gravel και 
συμμετέχετε σ’ ένα διαγωνισμό για την κατασκευή μιας 
νέας πυραμίδας. Μπορείτε να δουλέψετε ομαδικά, μέσα 
στον προϋπολογισμό και να είστε αρκετά δημιουργικοί 
για να κερδίσετε το συμβόλαιο? Τι ευελιξία θα επιδείξετε 
και πως θα ξεπεράσετε τα εμπόδια του ανταγωνισμού; 
Υπάρχουν και κάποια επείγοντα χαρακτηριστικά, όπως 
ότι η πυραμίδα θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ο 
ηλικιωμένος Φαραώ πεθάνει !! 

Αποφασίστε εάν θα κατασκευάστε μία μεγάλη πυραμίδα 
ή δύο μικρές, ποιο λατομείο να χρησιμοποιηθεί και σε 
ποιον χώρο να γίνει η κατασκευή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
να εργασθείτε για το χρονοδιάγραμμα του έργου αλλά και 
το κόστος. Επιπλέον, θα πρέπει να φτιάξετε ένα μοντέλο 
σε μικρή κλίμακα - έτσι ώστε ο Φαραώ να βλέπει που θα 
επενδύσει τα χρήματά του – κι ένα εντυπωσιακό σύνθημα 
πωλήσεων που να προκαλέσει τα συναισθήματά του. 
Τέλος, θα κάνετε μία σύντομη παρουσίαση μαζί με 
άλλους διεκδικητές/ανταγωνιστές !! 

 

 Μαθησιακοί 
στόχοι: 
• Εργασία μίας 

αποτελεσματικής 
ομάδας 

• Επικοινωνία 
μέσα στην ομάδα 

•  Δημιουργία 
δομής για τον 
στόχο της 
ομάδας 

• Αποτελεσματική 
διαχείριση 
χρόνου 

• Σημασία μιας 
καλής 
παρουσίασης 
έναντι του 
ανταγωνισμού. 

Οι Πυραμίδες του Φαραώ 
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Ο Στρατηγικός μας Συνεργάτης 

 Ιδρύθηκε πριν από 41 χρόνια από τον Ron Willingham, στο Phoenix της 
Arizona (USA) 

 Παρέχει λύσεις & εξειδικεύεται στην Αλλαγή Συμπεριφοράς  

 Facts & Figures:  

 40 χρόνια εμπειρίας  

 10 βιβλία  

 Top Sales Methodology 2009  

 Δραστηριότητα σε 80 χώρες του κόσμου 

 1,8 εκατομμύρια εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα Sales και Customer Service 

 

«Οι άνθρωποι έχουν απεριόριστο δυναμικό να γίνουν ό,τι θέλουν να γίνουν, να 

κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν, και να κατορθώσουν ό,τι θέλουν να κατορθώσουν!» 

Ron Willingham 

Ιδρυτής Integrity Solutions 

Ποια είναι η Integrity Solutions® ;  

http://www.integritysolutions.com  

http://www.integritysolutions.com/
http://www.integritysolutions.com/
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Τα βιβλία της Integrity Solutions® 
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Ερώτηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γιατί οι άνθρωποι με ίδιες ικανότητες 
και εμπειρία έχουν διαφορετικά επίπεδα 

απόδοσης; 
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Οι παράγοντες της επιτυχίας  

Ενός ατόμου οι 

συμπεριφορές, 

τα πιστεύω και οι 

αξίες έχουν να 

κάνουν περισσότερο με 
το επίπεδο της 
επιτυχίας παρά με τη 
γνώση ή τις ικανότητες. 
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Η Καμπύλη «Γνώσης» μετά το 
σεμινάριο 

To μεγαλύτερο μέρος της γνώσης που 
αποκομίζουν οι συμμετέχοντες μέσα από ένα 
συμβατικό 2-ήμερο σεμινάριο αρχίζει να 
χάνεται 48 μόλις ώρες από την ολοκλήρωση 
του.  
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Η «παραδοσιακή» εκπαίδευση 

P
e
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o
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a

n
c
e

 

High 

Low 

Time 

0 
BRIEF PREP. 

SEMINAR 
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Η «Σύγχρονη» Εκπαίδευση 
P

e
rf

o
rm

a
n

c
e

 

High 

Low 

Time 

0 
BRIEF PREP. 

SEMINAR FU 1 FU 2 FU 3 FU 4 

FOLLOW UP & COACHING 
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Η φιλοσοφία μας στην 
εκπαίδευση 

Στάσεις, 
Αξίες και 

Πεποιθήσεις 
Δεξιότητες 

Πειθαρχημένη 
Διαδικασία 

Διατηρήσιμη 
Αλλαγή 

Συμπεριφοράς 
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Η ομάδα μας 
Παρουσίαση Βασικών Εισηγητών 



Expertize  

Η Αγγελίνα  Μιχαηλίδου παρέχει επαγγελματικές εκπαιδεύσεις από τα πρώτα στάδια της καριέρας της, συνδυάζοντας διαλέξεις και πρακτικά εργαστήρια σε 
οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Το προσωπικό της στυλ βασίζεται στις άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας. Έτσι, είναι πολύ 
αποτελεσματική στο να εμπνεύσει τις ομάδες της και να παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευομένους και τους συνεργάτες της για την επίτευξη των 
επιχειρηματικών στόχων. Είναι μία ιδανική εκπαιδεύτρια για Στελέχη πωλήσεων, ιδίως εκεί όπου η καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται.  
Έχει οργανώσει πολλά τοπικά και διεθνή συνέδρια ως συντονίστρια και ομιλήτρια, όπως το WINconference, FTevents, συνέδρια της BOUSSIAS 
COMMUNICATIONS ως υπεύθυνη περιεχομένου κλπ. Επίσης, έχει δώσει διαλέξεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΑΣΟΕ, ΕΕΔΕ, ΕΚΔΔΑ και είναι Μέντορας για την 
Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (Ε&Κ), κερδίζοντας  με τις ομάδες της κορυφαίες βραβεύσεις.  
Η Αγγελίνα, επίσης, διακρίνεται και εκτιμάται για το στυλ καθοδήγησής της, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των γυναικών, στελεχών Επιχειρήσεων. Είναι 
διαπιστευμένη Coach του ICF. 
Επαγγελματικό Background 

Η Αγγελίνα έχει 10 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις C-επιπέδου, μετά από μια επιτυχημένη καριέρα σε εμπορικές θέσεις, κυρίως στον τομέα της 
ψηφιακής τεχνολογίας (ICT) . Έχει αναλάβει επιτυχώς θέσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων , τη διαχείριση έργου , πωλήσεις , 
διαχείριση πωλήσεων και διαπραγματεύσεων. Διακρίθηκε για τη δημιουργία της εμπορικής στρατηγικής και την εστίαση όλης της ομάδας της σε κοινούς 
στόχους σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η IBM , η SIEMENS Group, η WNI , η Hewlett-Packard, η NCR , κλπ. 
Οι κύριοι τομείς της τεχνογνωσίας της  εκτείνονται στην οργάνωση του λιανικού εμπορίου, το τραπεζοασφαλιστικό κλάδο, τα FMCG , τις υπηρεσίες Υγείας 
και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχει εισάγει με επιτυχία  «επιχειρησιακή αναδιοργάνωση» , συνδυάζοντας αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της εκάστοτε 
επιχείρησης με λύσεις παρεχόμενες από την Τεχνολογία. 
Η Αγγελίνα σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά  στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,  ενώ κατέχει πιστοποιήσεις σε Διοικητικές Ικανότητες, 
παρακολουθήσει εταιρικό MBA ALBA,   ακόμα Harvard Business course σε διοίκηση πωλήσεων κλπ. 
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων ( ΕΕΔΕ ), Πρόεδρος του τομέα  managers & 
επιχειρηματιών Γυναικών ( ΤΟΓΜΕ), μέλος του Συνδέσμου Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων ( Ε.Α.Σ.Ε. ) , μέλος Δ.Σ. του Ζαππείου Κληροδοτήματος,  μέλος 
της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας και μέλος του « Global Board Ready 
Women “ Group των Financial Times. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επαγγελματικές ιστοσελίδες και περιοδικά όπως The Edge, Marketing Week, HR 
Professional, International Journal  Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας κ.λπ. 
Πελάτες & Επαγγελματικές Δραστηριότητες 
Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις και έχοντας εκπαιδευτικούς ρόλους, η Αγγελίνα έχει προσφέρει συστηματική εκπαίδευση σε Στελέχη 
Εμπορικών Επιχειρήσεων και Τραπεζών με σκοπό την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών. Επίσης, κάνει εισηγήσεις σε μεταπτυχιακά τμήματα για E & I, 
σε στελέχη & επιχειρηματίες σχετικά με καθοδήγηση & επαγγελματική ανάπτυξη κ.α..  

             www.linkedin.com/angelinamich 
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Αγγελίνα Μιχαηλίδου 
Γενική Διευθύντρια 



Εξειδίκευση  
Ο Γιώργος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Integrity Solutions USA σε προγράμματα Selling, Coaching & Customer Excellence. Είναι 
Certified Subject Coach, Internal Verifier & Inspector για την πιστοποίηση επαγγελματιών στην Εξυπηρέτηση Πελατών σε συνεργασία με το 
Ε.Ι.Ε.Π. (Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών) από την TDI U.K.  Είναι επίσης πιστοποιημένος Assessor σε Εργαλεία Αξιολόγησης 
Ηγετικών Ικανοτήτων και Ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των  Ερωτηματολόγιων Προσωπικότητας Thomas & FACET5, Αξιολόγηση 360ο  
Manager View & Performance View. 
Η πολυετή εμπειρία του στις πωλήσεις καθώς και τη διοίκηση αυτών έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη στελεχών σε αυτούς τους τομείς 
επιτυγχάνοντας την πολυπόθητη αλλαγή συμπεριφοράς.   
 
Επαγγελματικό Background 
Ο Γιώργος  έχει σπουδάσει στο Budapest University of Economic Sciences and Administration (BUESPA), και είναι κάτοχος MSc σε Business 
Administration.  
Ξεκίνησε την καριέρα του ως Marketing & Sales supervisor στην εταιρία Α. Σγουμπόπουλος Α.Ε. / Benetton Co, όπου και παρέμεινε για τρία 
χρόνια.  
Στη συνέχεια εργάστηκε στην πολυεθνική εταιρεία Philip Morris, όπου κατά τη διάρκεια των 11 ετών κατείχε τις θέσεις του Trade Programs 
Executive, Duty Free Sales Executive και Key Account Supervisor.  
 Ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω διαφορετικών καναλιών B2B &  B2C για τον τομέα  των αφορολόγητων τσιγάρων. 
Έλαβε μέρος σε διεθνείς ομάδες της Philip Morris για το σχεδιασμό και υλοποίηση projects όπως, Worldwide Marlboro Promotion, Airport 
Shelves Personalization, Duty paid cigs launch κ.α.  
Για 2 έτη εργάστηκε στην Ελβετία για την εταιρεία Medditeranee Alimentation ως Business Development Manager στοχεύοντας στην 
ανάπτυξη και διανομή Ελληνικών προϊόντων στο κομμάτι HO.RE.CA. 
Τον Απρίλιο του 2004, ήρθε ως Senior Consultant στην εταιρία Response Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και έχει εμπειρία πάνω από 500 
ημέρες εκπαίδευσης. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε.), μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών.  
 
Πελατολόγιο 
Ο Γιώργος έχει συνεργαστεί με πλήθος πολυεθνικών και μεγάλες ελληνικές εταιρίες σε μια σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων όπως Johnson 
& Johnson, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα, Sanofi Aventis, Elpen Pharmaceuticals, Gallenica,Vodafone, Smith & 
Nephew,  Alcon, Forthnet, Dexim, Generali, Interamerican κ.α. 

29 

Γιώργος Δρακουλάκος 
Head of Commercial Learning & Development 
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Εξειδίκευση  

Αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με ειδικότητα τις Πολιτικές Επιστήμες.  

 

Επαγγελματική προϋπηρεσία 

Ξεκίνησε την καριέρα της στη Δημοσιογραφία, στο Πολιτικό και Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ, σε ράδιο-τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως τον 

“Antenna”, τον “Alpha”, το “TeleCity”, το “SevenX”, την “ΕΡΑ2” και την “ΕΡΤ”. Αρθρογράφησε σε εφημερίδες και περιοδικά του Έντυπου Τύπου, 

όπως στις εκδόσεις “Μπόμπολα”, τις “Αττικές Εκδόσεις”. Συνεχίζει μέχρι σήμερα την ενεργό δημοσιογραφική της δραστηριότητα, σε sites 

της Ηλεκτρονικής Ειδησεογραφίας και της Έντυπης Δημοσιογραφίας. 

Για οκτώ χρόνια ήταν Σύμβουλος Επιχειρήσεων της “B_ahead”, με εξειδίκευση στα Προγράμματα Πρόσληψης Προσωπικού Τραπεζικών 

Οργανισμών & Ναυτιλιακών εταιριών. 

Το 2003 συνεργάσθηκε με την ASPIS BANK στο τμήμα Διεύθυνσης Εναλλακτικών Δικτύων (Δ.Ε.Δ), υπεύθυνη του Training του Personnel στα 

Τραπεζικά Προϊόντα & στο Customer Service VIP πελατών. 

Δούλεψε για τρία χρόνια ως Project Manager Διεθνών Διαγωνισμών για τη “Ν. Παπαποστόλου”  και για άλλα 4 χρόνια συνεργάστηκε με τον 

Όμιλο “Ε&Ε Medical S.A”  στη Συμβουλευτική  εξοπλισμού & σχεδιασμού Νοσοκομείων, Κινητών Μονάδων Ιατρικής (Κ.Ι.Μ), Ασθενοφόρων, 

Μονάδων Επειγόντων Περιστατικών, για τα Βαλκάνια, την  Κύπρο, την Τουρκία και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. 

Στις αρχές του 2011 ξεκίνησε η συνεργασία της ως Senior Consultant με το δυναμικό της εταιρίας μας, στο Σχεδιασμό, την Οργάνωση & 

Υλοποίηση Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων. 

 

Πελατολόγιο 

Έχει συμμετάσχει σε μια πληθώρα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Πελατοκεντρικής Κουλτούρας  για εταιρίες όπως οι, Οlympic Air, METRO, 

HOL, ALEO, MARK Aallen, LeasePlan,  ISS, HSBC κ.α.  

Διαθέτει Δίπλωμα Συμβούλου πιστοποιημένο από την Ε.Ο.Κ, είναι μέλος της Αθηναϊκής Ένωσης  Συντακτών, ενώ από το 2006 είναι 

Δημοτική Σύμβουλος Δήμων Παπάγου & Χολαργού. 

Λουκία Τσιμιτσέλη 
Senior Consultant 
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Εξειδίκευση  

Ο Παναγιώτης έχει μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς του Marketing και Επικοινωνίας, της Διοίκησης και του Management Consulting , 

έχοντας εργαστεί σε Ελληνικές  και Πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και ως ανεξάρτητος Σύμβουλος.   

 

Επαγγελματική προϋπηρεσία 

Ο Παναγιώτης είναι κάτοχος  Bachelors Degree in Business Administration  από το Deree College και MSc  in Marketing από το University 

of Stirling (Σκωτία).  

Ξεκίνησε την καριέρα του στη διαφήμιση, στην εταιρία  LEON & Partners.  

Στη συνέχεια εργάστηκε στην πολυεθνική εταιρεία NESTLE, στον τομέα του Marketing  και Brand Management , από διάφορες θέσεις  και 

για κατηγορίες προϊόντων όπως τα Μεταλλικά Νερά, Γάλατα, Βρεφικές Τροφές και Κλινική Διατροφή.  

 Από το 2006 έως και το 2012, κατείχε τη θέση του Country Business Manager των κλάδων Βρεφικής και Κλινικής Διατροφής της NESTLE, 

με χώρες ευθύνης την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία, συμμετέχοντας στο Management Committee της ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Παράλληλα, διετέλεσε για 6 χρόνια  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιριών Παιδικών Τροφών Ελλάδας (ΣΕΠΤΕ, Κλαδικός 

υποσύνδεσμος του ΣΕΒΤ). 

Τα τελευταία 3 έτη εργάστηκε σαν Σύμβουλος σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες σε Εμπορικά, Διοικητικά 

και Οργανωτικά θέματα.  

Από τις αρχές του 2016 ξεκίνησε την συνεργασία του με  την εταιρία Response Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. , στους τομείς της 

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας σαν στόχο τον συγκερασμό της πολυετούς γνώσης της Response  στο 

αντικείμενο με τη δική του εμπειρία από την αγορά και αποβλέποντας στη δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας για τους 

εκπαιδευόμενους. 

 

Παναγιώτης Κυζιρίδης 
Training & Development Consultant 
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Στη διάθεσή σας  

Email: a.michaelidis@response.gr 


