
Πρόγραμμα Ζωτικισ Σθμαςίασ 
100% Επιδοτοφμενο 

 

«Ενδεδειγμζνη Επικοινωνιακή Πολιτική του Κλάδου 

Τροφίμων-Ποτών - Καινοτόμα Προϊόντα, Απόκτηςη 
Ανταγωνιςτικοφ Πλεονεκτήματοσ» 

Σθμαςίασ 

100% Επιδοτοφμενο 
 

«Εξειδικευμζνο Μοντζλο Διαχείριςησ Επιχειρηςιακών 
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Περί του Προγράμματοσ:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ο τομζασ των τροφίμων, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ πυλϊνεσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ, 
ζχει ανάγκθ ςιμερα όςο ποτζ άλλοτε να καινοτομιςει και να διαφοροποιθκεί, ζτςι ϊςτε να 
ανταποκρικεί ςτισ νζεσ προκλιςεισ αλλά και ςτισ διεκνείσ απαιτιςεισ και τον εντεινόμενο 
ανταγωνιςμό. 
 
Το εξειδικευμζνο αυτό πρόγραμμα, καλφπτει πρωτίςτωσ τθν ανάγκθ για τθν εξειδικευμζνθ και 
εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν ςτισ Κυπριακζσ Επιχειριςεισ, 
οι ςφγχρονεσ εφαρμογζσ Επικοινωνίασ και Προϊκθςθσ των προϊόντων Τροφίμων και Ποτϊν, 
βάςει των χαρακτθριςτικϊν τουσ. Στοχεφει ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ ενδεδειγμζνθσ 
επικοινωνιακισ πολιτικισ ςτο υπάρχον ι/και ςτο προτεινόμενο νζο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο 
και ςτθν ανάδειξθ τθσ αναγκαιότθτασ ανάπτυξθσ καινοτόμων πολιτικϊν και ενεργειϊν 
επικοινωνίασ, κυρίωσ βάςει του ψθφιακοφ marketing.  
 



Συνοπτικά, το πρόγραμμα ςτοχεφει: 

 Στθν αποτφπωςθ και ανάλυςθ των πλζον ςφγχρονων τάςεων, ευκαιριϊν και προτεινόμενων ενεργειϊν ςτον Κλάδου 
Τροφίμων και Ποτϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο.  

 Στθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων καταναλωτικϊν αναγκϊν και ςτισ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ προϊόντων ικανϊν να 
ανταποκρίνονται ςτθ ηιτθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ για ειδικά τρόφιμα (functional foods, special foods, smart 
foods κτλπ). 

 Στθν αξιοποίθςθ δυνατοτιτων επικοινωνίασ των προϊόντων και ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων ωσ προωκθτικό 
εργαλείο ςε ςχζςθ με τισ ιδιότθτεσ των προϊόντων με ςθμαντικά επικοινωνιακά οφζλθ και προςφορά πλοφςιου 
περιεχόμενου για πολλαπλζσ προωκθτικζσ ενζργειεσ. 

 Στθν ενςωμάτωςθ τθσ ενδεδειγμζνθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ ςτο υπάρχον ι/και ςτο προτεινόμενο νζο προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο. Δθλαδι, ςτθν ανάδειξθ τθσ αναγκαιότθτασ ανάπτυξθσ πολιτικισ και ενεργειϊν, κυρίωσ ψθφιακοφ 
marketing. 

 Στθν ανάδειξθ επιπλζον δυνατοτιτων επικοινωνίασ όπωσ θ κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων εξειδικευμζνων 
αναλφςεων των προϊόντων από ζγκριτα πανεπιςτθμιακά και ερευνθτικά ιδρφματα με ιδιαίτερα υψθλι απιχθςθ 
ςτον επικοινωνιακό τομζα. 

 Στθν προςπάκεια ςφνδεςθσ των κυπριακϊν παραγόμενων προϊόντων των εταιριϊν και τθσ κυπριακισ γεφςθσ με τον 
πυλϊνα του Τουριςμοφ, δθλαδι, ςτθν προϊκθςθ του κυπριακοφ προϊόντοσ και τθσ κυπριακισ γεφςθσ και κυπριακισ 
κουηίνασ ςε ξενοδοχεία και εςτιατόρια. 

 Στθν υπόδειξθ νζων επαγγελματικϊν ειδικοτιτων, με ειδικζσ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ, χριςιμων και κατάλλθλων 
για τθν εγχϊρια βιομθχανία Τροφίμων και Ποτϊν, οι οποίεσ ςιμερα εμφανίηουν ζλλειμμα ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 
 

Ανάγκη Κατάρτιςησ: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Στόχοι Προγράμματοσ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοεπιχειρηςιακό Μζροσ Προγράμματοσ (4  ώρεσ) : 
Στα πλαίςια τισ επιδότθςθσ του προγράμματοσ μετά το τζλοσ των δφο θμερϊν εκπαίδευςθσ, ο εκπαιδευτισ κα ζχει 
κατ’ιδίαν ςυνάντθςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ 4 ϊρεσ ςτουσ χϊρουσ τισ επιχείρθςθσ τουσ. Η ςυνάντθςθ αυτι ςτοχεφει:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

To πρόγραμμα δίνει τθ δυνατότθτα ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων να αποκτιςουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ των 
πλζον ςφγχρονων τάςεων του Κλάδου και τθσ Τεχνολογίασ των Τροφίμων και Ποτϊν και να κατανοιςουν τα 
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα (αφξθςθ εςόδων και κερδϊν) τα οποία μποροφν να αποκτιςουν με τθν υιοκζτθςθ 
εξειδικευμζνων ςτρατθγικϊν, τεχνολογιϊν και μεκόδων αιχμισ, ςυςτάςεων και ενεργειϊν. Κυρίωσ όμωσ, δίνεται θ 
δυνατότθτα εκμάκθςθσ των καινοτόμων τρόπων αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων επικοινωνίασ των προϊόντων και 
ανακοίνωςθσ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων ωσ προωκθτικό εργαλείο ςε ςχζςθ με τισ ιδιότθτεσ των 
προϊόντων με ςθμαντικά επικοινωνιακά οφζλθ και προςφορά πλοφςιου περιεχόμενου για πολλαπλζσ 
προωκθτικζσ ενζργειεσ.  
 

 Στθν αξιολόγθςθ των προϊόντων των εταιριϊν ωσ προσ τθν εναρμόνιςι τουσ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ. Με αυτό τον 
τρόπο, κα μπορεί κάκε εταιρία να εξεφρει ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ καινοτόμων προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ είτε με 
τθν μετατροπι των υφιςτάμενων είτε με εκ νζου ανάπτυξθ.  

 Στθν ανάλυςθ δυνατοτιτων προϊκθςθσ high-end προϊόντων με δυνατότθτα αυξθμζνθσ τιμολόγθςθσ. 

 Στθν ανάλυςθ των δυνατοτιτων παραγωγισ καινοτόμων προϊόντων από πλευράσ υφιςτάμενθσ τεχνογνωςίασ και 
ανκρωπίνου δυναμικοφ.  

 Στθν αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων υλικοτεχνικϊν υποδομϊν ωσ προσ τθν δυνατότθτα παραγωγισ και ανάλυςθσ 
προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ, αςφάλειασ και αποδοχισ από το καταναλωτικό κοινό. 

 Στθν αξιολόγθςθ προτεινόμενων ενεργειϊν και εφαρμογϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ αναλφςεισ των πιο πάνω τριϊν  
ςτοιχείων (υποδομισ, τεχνογνωςίασ, χαρτοφυλάκιο προϊόντων). 

 Στθν κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου δράςθσ/ενεργειϊν για τθν παραγωγι καινοτόμων προϊόντων, ςφμφωνα με 
τισ νζεσ τάςεισ ανά κλάδο. 

 



Είναι Βιοχθμικόσ, με διδακτορικζσ και μεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Ζυρίχθσ Ελβετίασ ςτθν Βιοχθμεία/Ενδοκρινολογία και 
Διατροφι. Υπθρετεί ωσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο Εργαςτιριο 
Φυςιολογίασ Θρζψεωσ και Διατροφισ, ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Ζωικισ 
Παραγωγισ και Υδατοκαλλιεργειϊν, του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, όπου διδάςκει τα μακιματα: «Διατροφι», «Βιοχθμεία» και 
«Αρχζσ Κυτταρικισ και Μοριακισ Βιολογίασ» ςτο προπτυχιακό- και τα 
μακιματα: «Βιοτεχνολογία ςτθ Διατροφι», «Ειδικά Θζματα 
Διατροφισ» και «Διατροφι και Ποιότθτα Προϊόντων» ςτο 
μεταπτυχιακό επίπεδο ςπουδϊν. Είναι ςυγγραφζασ πλικουσ 
επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων και ερευνθτικϊν άρκρων ςε ζγκυρα 
διεκνι περιοδικά με κριτζσ, με αξιόλογθ διδακτικι εμπειρία ςε 
προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ κφκλουσ ςπουδϊν, εξειδικευμζνα 
ςεμινάρια και με ςθμαντικό αρικμό διαλζξεων ςε ελλθνικά και διεκνι 
ςυνζδρια, ενϊ ζχει και ςθμαντικι ςυμμετοχι ωσ ερευνθτισ ςε 
ανταγωνίςτθκα ευρωπαϊκά και εκνικά Ερευνθτικά Προγράμματα.  
 

Στοιχεία Εκπαιδευτή: 
 
 
 
 
 
 

Σε ποιουσ 
Απευθφνεται: 
 

 
 
 
 
 

Το ςεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα 
εξειδικευμζνο, και απευκφνεται 
αποκλειςτικά ςε ςτελζχθ επιχειριςεων που 
λειτουργοφν ςτο χϊρο των Τροφίμων και 
Ποτϊν. Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο να 
απευκφνεται ΜΟΝΟ ςε Διευκυντικό 
Επίπεδο με κφρια ζμφαςθ ςτουσ Δ/ντεσ 
Παραγωγισ, Δ/ντεσ ςχεδιαςμοφ νζων 
Προϊόντων (με γνϊςθ Τεχνολογίασ 
Τροφίμων), Γενικοφσ Διευκυντζσ, 
Διευκυντζσ R&D, Διευκυντζσ Marketing / 
Πωλιςεων και Διευκυντζσ Διαςφάλιςθσ 
Ποιότθτασ. 

Διεξαγωγή & Κόςτοσ Συμμετοχήσ: 
09 & 10 Μαρτίου 08:30-16:45 ςτο εκπαιδευτικό κζντρο BENZAI, Λεμεςόσ 

Το πρόγραμμα αξίασ €1530.00 ανά ςυμμετοχι, είναι εγκεκριμζνο από 

τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ ωσ Ζωτικισ Σθμαςίασ και   

χρθματοδοτείται κατά 100% για μζχρι και 3 ςυμμετοχζσ διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν ανά επιχείρθςθ εξαιρουμζνου του Φ.Π.Α. που αντιςτοιχεί ςε  

€290,70 ανά ςυμμετοχι. Να ςθμειωκεί πωσ και το κόςτοσ του Φ.Π.Α 

επιςτρζφεται ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρίεσ. 

Λόγω του περιοριςμζνου αρικμοφ ςυμμετοχϊν κα τθρθκεί ςειρά 

προτεραιότθτασ. 

Για οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ, απορίεσ ι ερωτιςεισ μπορείτε 

να μασ καλζςετε ςτο 25 36 65 71 ι αποςτζλλοντασ μασ email ςτο  

training@crccy.com. 

 
 

Charakis Research & Consulting Ltd. 
 
Λεωφόροσ Μακαρίου 203Β, Λεμεςόσ, 3030. 
Τθλ: 25 366 571 
Φαξ:25 355 463 
www.charakis.com/ www.crccy.com / www.nlpincyprus.com 
info@crccy.com 
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