Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
10: 00 – 10:15

Welcome to Youth Empowered: The HoReCa Edition!
Καλωσόρισμα από Coca-Cola Τρία Έψιλον & Workathlon

10:30 – 11:15

Χτίσε σωστά & εύκολα την καριέρα σου*.
Pre Recorded Video Session από τον Αίαντα Κατσαρό, HR Manager Workathlon

Πώς φτάνω στο επαγγελματικό μου Όνειρο; Ο Αίας προτείνει να ανασκοπήσουμε την μέχρι τώρα πορεία μας (Εργασιακή ή
Ακαδημαϊκή) καθώς και το πού θέλουμε να φτάσουμε από εδώ και πέρα. Για τον ίδιο, είναι πολύ σημαντικό να παραμένουμε
θετικοί και να βάλουμε τα δυνατά μας, ώστε όταν έρθουν οι καλύτερες ημέρες, να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι! Μιλά λοιπόν
πρακτικά και όχι με αόριστες θεωρίες για το πώς χτίζει και εξελίσσει κανείς την καριέρα του όταν έρθει η επόμενη ημέρα του
Τουρισμού (Η οποία ΘΑ έρθει να είστε σίγουροι)!

Δες το βίντεο εδώ. Η παρακολούθηση της βιντεοσκοπημένης παρουσίασης είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σου στο
Q&A με την Κατερίνα Λαζαρίδου, πιστοποιημένη σύμβουλο καριέρας.

11:30 – 12:15

Πώς να γυρίσετε την πρόκληση σε δυνατότητα
Q&A με την Κατερίνα Λαζαρίδου, Πιστοποιημένη Σύμβουλο Καριέρας

Το Q&Α απευθύνεται σε συμμετέχοντες που, είτε λόγω της πανδημίας είτε λόγω άλλων κινήτρων, επιδιώκουν να αλλάξουν
επαγγελματική πορεία. Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις προκλήσεις μιας
αλλαγής σταδιοδρομίας, και τον τρόπο διαχείρισης της. Να προσδιορίσουν τέλος τους στόχους της σταδιοδρομίας τους, ώστε
αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα που τους προκαλούν άγχος να τους επιτύχουν.

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέχρι 200 άτομα. Κλείσε τη θέση σου εδώ.

12:30 – 13:30

Sales Skills: The Key to Success
Live e-lecture από τον Γιώργο Πριφτάκη, Περιφερειακό Διευθυντή Πωλήσεων της Coca-Cola Τρία
Έψιλον

Επικοινωνιακή άνεση, διαπραγματευτική δεινότητα, πελατοκεντρική προσέγγιση, καλός προγραμματισμός και
οργάνωση είναι μόνο μερικές από τις δεξιότητες ενός επιτυχημένου πωλητή. Ανακάλυψε τις βασικές τεχνικές
πωλήσεων, απαραίτητες για όποια καριέρα και εάν ακολουθείς.

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέχρι 200 άτομα. Κλείσε τη θέση σου εδώ.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
10: 00 – 11:00

Εισαγωγή στις τεχνικές του e - commerce
Live electure από τον Γιώργο Παρατσόκη, External Consultant του Found.ation

Το Live eLecture απευθύνεται σε συμμετέχοντες, οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές τεχνικές του
ηλεκτρονικού εμπορίου και να αντιληφθούν τα οφέλη της χρήσης του. Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να
εξοικειωθούν με τους όρους του ηλεκτρονικού εμπορίου, να κατανοήσουν το τρόπο χρήσης του και τις δυνατότητες ανάπτυξης
της επιχείρησης.

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέχρι 200 άτομα. Κλείσε τη θέση σου εδώ.

11:15 – 12:30

Introduction to Coding
Live eSeminar από τον Βάιο Καμινιώτη, Ιnstructor του Found.ation

Το Live eSeminar απευθύνεται σε συμμετέχοντες, οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του
προγραμματισμού και να αντιληφθούν τα οφέλη της χρήσης του, μέσω του παιχνιδιού Minecraft. Μέσα από μια
βιωματική άσκηση οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα, φτιάχνοντας έναν απλό αλγόριθμο.
Το παιχνίδι θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν με περισσότερη λεπτομέρεια τι χρειάζεται για να γράψουν οι ίδιοι
ένα πρόγραμμα. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με βασικό λεξιλόγιο του προγραμματισμού.

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέχρι 20 άτομα. Κλείσε τη θέση σου εδώ.

12:45 – 14:00

Content management with WordPress
Live eSeminar από τον Bάιο Καμινιώτη, Ιnstructor του Found.ation

Το Live eSeminar απευθύνεται σε συμμετέχοντες, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν πως μπορούν να δημιουργήσουν και να
διαχειριστούν μια προσωπική ιστοσελίδα ή ένα ιστολόγιο επιτυχώς. Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν
με την χρήση διαχείρισης περιεχομένου μέσω νέων τεχνολογιών, προκειμένου να συγκεντρώνονται σε ένα ιστολόγιο όλες οι
πληροφορίες που επιθυμούν να μοιράζονται με το διαδικτυακό κοινό τους. Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα με εξοικείωση στη
χρήση υπολογιστών και διαδικτύου.

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέχρι 20 άτομα. Κλείσε τη θέση σου εδώ.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
10: 00 – 11:00

Social Media and Digital Marketing for Businesses
Live eLecture από τον Γιώργο Παρατσόκη, External Consultant του Found.ation

Το Live eLecture απευθύνεται σε συμμετέχοντες, οι οποίοι επιθυμούν να ανακαλύψουν τη δύναμη των Social Media
και να γνωρίσουν όλα όσα μπορούν να προσφέρουν σε εκείνους και την επιχείρησή τους. Κάποιοι από τους τομείς που
θα αναλυθούν είναι τι είναι το Digital Marketing και πώς εφαρμόζεται στα Social Media, γιατί μια εταιρία αξίζει
να επενδύσει στα Social Media, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των τεχνικών του Marketing στον ψηφιακό κόσμο.

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέχρι 200 άτομα. Κλείσε τη θέση σου εδώ.

11:30 – 12:45

E-Commerce Setup with WooCommerce

Live eSeminar από τον Γιάννη Καστορίνη, External Consultant του Found.ation

Το Live eSeminar απευθύνεται σε συμμετέχοντες, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν πως να διαχειρίζονται ένα e-Commerce site
βασισμένο στο WordPress plug-in WooCommerce. Κάποιοι από τους τομείς που θα αναλυθούν είναι η σωστή εμφάνιση του eshop, η εισαγωγή & παραμετροποίηση των προϊόντων, η σωστή διαχείριση του κύκλου παραγγελιοληψίας, η εξυπηρέτηση του
πελάτη, και τέλος οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα σημεία - κλειδιά για την επιτυχή προώθηση του σε κανάλια διαφήμισης.

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέχρι 20 άτομα. Κλείσε τη θέση σου εδώ.

12:45 – 13:00

Closing & Winners for Bartending Seminars

