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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γυναίκες & Επιχειρήσεις
1ο Νetworking Εvent
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 1η δράση Νetworking με θέμα «Γυναίκες &
Επιχειρήσεις» που διοργάνωσε χθες, 8 Μαρτίου ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ &
Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ.
Στην γεμάτη αίθουσα του Πολυχώρου «Έβδομος» (Καραγιώργη Σερβίας 4, Σύνταγμα)
γυναίκες-επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, μέλη και φίλοι του ΤΟΓΜΕ είχαν την
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους επαγγελματικά και υποσχέθηκαν να ξαναβρεθούν
σύντομα ώστε να συζητήσουν περαιτέρω συνεργασίες.
Επίτιμος καλεσμένος της εκδήλωσης ήταν ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
και του Iατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος afo;y ευχήθηκε για την
Ημέρα της Γυναίκας, αναφέρθηκε στην πρόθεση του να στηρίξει τις γυναίκες
επιχειρηματίες μέσω εκδηλώσεων και δράσεων που σκοπεύει να διοργανώσει στο δήμο
επεκτείνοντάς τες και στην υπόλοιπη Ελλάδα .
Την εκδήλωση άνοιξε η κ. Άρτεμις Λιόντα πρόεδρος του Τομέα μιλώντας για τη σημασία της
δικτύωσης και της αλληλο-υποστήριξης των γυναικών στον επαγγελματικό στίβο.
Η κ. Φανή Κλειδά, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος, μίλησε για το
πώς μπορεί μια γυναίκα να καθοδηγήσει την καριέρα της ανακαλύπτοντας τον εαυτό της
και στη συνέχεια 4 επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες οι κ. Ανδρομάχη Ζερζιβίλη,
Αντιπρόεδρος & CTO, AKTINA Travel Group, Κατερίνα Ιωακείμ – Διευθύνουσα Σύμβουλος,
start up coverstory.gr, Δρ. Φλώρα Σταυρίδη, Ογκολόγος Παθολόγος, Συνεργάτης Ομίλου
Υγεία, Managing Director Care and Cure Oncology Center και Ρία Στεργιοπούλου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος, TELETRANS A.E παρουσίασαν τις επιχειρήσεις τους και
απάντησαν σε ερωτήσεις για την επιχειρηματικότητα, τα προσόντα που χρειάζεται να έχει
μια γυναίκα επιχειρηματίας για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις, τι χρειάζεται να προσέξει,
πως ανταπεξέρχεται σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον κλπ.
Το 2ο μέρος της εκδήλωσης, που συντόνισε η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, μέλος της Δ.Ε. του
ΤΟΓΜΕ, περιλάμβανε την παρουσίαση των επιχειρήσεων - εκθετών που έλαβαν μέρος στην
εκδήλωση με stands τοποθετημένα περιμετρικά της αίθουσας, καθώς και την παρουσίαση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας όλων των παρισταμένων γυναικών ώστε να
προχωρήσουν σε μεταξύ τους συνέργειες.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η ManpowerGroup A.E. Υποστηρικτές οι εταιρίες: Arla Foods,
Έβδομος – multi event city loft, Edenred, illy, Ολυμπιακή Ζυθοποιία και Palmie Bistro.
Χορηγοί Επικοινωνίας: economia Publishing, επιχειρώ και Manager.
Στην έκθεση που διοργανώθηκε παράλληλα πήραν μέρος οι εταιρίες: Εκδόσεις Διόπτρα,
Folli Follie Group, Freshline, Φρύνη Γιαννούλη (Οίκος Ραπτικής & Μοντελίστ), Iolcus
Investments, Κατερίνα Ευθυμίου (Αρχιτέκτων), Massage & Balance, Parfums Christian Dior
Hellas, Stella Denim, Vap Law Offices – Βίκυ Αθανάσογλου & Συνεργάτες.

