Πρόγραμμα Ηωτικισ Σθμαςίασ
100% Επιδοτοφμενο

«Εφαρμογή και Αξιοποίηςη Καινοτόμων
Συςτημάτων Παραγωγήσ και Διάθεςησ
Παραδοςιακών Προϊόντων Τροφίμων και Ποτών
– Νζα Υλικά και Καινοτόμοι Μζθοδοι Εργαςίασ»
Σθμαςίασ
100% Επιδοτοφμενο
«Εξειδικευμζνο
Μοντζλο Διαχείριςησ Επιχειρηςιακών
Περί του Προγράμματοσ:
Διεργαςιών / BusinessProcessManagement
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξθμζνο ενδιαφζρον για τρόφιμα και ποτά που
ςυνδζονται με ζναν τόπο ι με μια περιοχι προζλευςθσ. Οι καταναλωτζσ
απαιτοφν ολοζνα και περιςςότερο τοπικά τρόφιμα με παραδοςιακό χαρακτιρα,
τα οποία ςυχνά κεωροφνται ότι ζχουν καλφτερθ ποιότθτα, ότι παράγονται με
αειφορικό τρόπο και ότι ικανοποιοφν τθν ανάγκθ των καταναλωτών να βρουν τθν
πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα. Εκτόσ από τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ παραδοςιακών
διατροφικών προϊόντων από τουσ καταναλωτζσ, ςθμαντικι είναι και θ ενίςχυςθ
τθσ υποςτιριξθσ τθσ προώκθςισ τουσ, ιδίωσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Θ Charakis Research & Consulting Ltd. ςε ςυνεργαςία με τον διακεκριμζνο ςτον
τομζα τθσ Διατροφισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό επίκουρο κακθγθτι του
Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών, Δρ. Ευάγγελο Ηωίδθ, προτείνει το
εξειδικευμζνο ςεμινάριο με αντικείμενο τθν ειςαγωγή και αξιοποίηςη
καινοτόμων ςυςτημάτων παραγωγήσ και διάθεςησ παραδοςιακών προϊόντων
τροφίμων και ποτών.

Aνάγκη Κατάρτιςησ:
Το εξειδικευμζνο αυτό πρόγραμμα, καλφπτει πρωτίςτωσ τθν ανάγκθ που προκφπτει για τθν εξειδικευμζνθ και
εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν ςτισ Κυπριακζσ Επιχειριςεισ, οι ςφγχρονεσ Επιςτιμεσ
Τεχνολογίασ Τροφίμων και Ποτϊν, Διατροφισ και Marketing για τον ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι/ανάπτυξθ και διάκεςθ
ανταγωνιςτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων με ςτόχο τόςο τθν κυπριακι, αλλά και τθ διεκνι αγορά.
Δίνει παράλλθλα τθ δυνατότθτα ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων να αποκτιςουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ των πλζον
ςφγχρονων τάςεων του κλάδου και τθσ Τεχνολογίασ Τροφίμων και Ποτϊν και να κατανοιςουν τα ανταγωνιςτικά
πλεονεκτιματα (αφξθςθ εςόδων και κερδϊν) τα οποία μποροφν να αποκτιςουν με τθν υιοκζτθςθ εξειδικευμζνων
ςτρατθγικϊν, τεχνολογιϊν, υλικϊν και μεκόδων αιχμισ, ςυςτάςεων και ενεργειϊν. Κυρίωσ όμωσ, δίνεται θ δυνατότθτα
εκμάκθςθσ των καινοτόμων τρόπων αξιοποίθςθσ, ανάδειξθσ και διάκεςθσ παραδοςιακϊν Τροφίμων και Ποτϊν
(υφιςτάμενων και νζων) μζςω υπθρεςιϊν από τουσ παραπάνω κλάδουσ.

Στόχοι Προγράμματοσ:













Συνοπτικά, το πρόγραμμα ςτοχεφει:
Στθν ανάλυςθ των πλζον ςφγχρονων τάςεων και ευκαιριϊν ςτον κλάδο Τροφίμων και Ποτϊν ςε ευρωπαϊκό και
παγκόςμιο επίπεδο.
Στθν ανάπτυξθ διαδικαςιϊν “place / territory” branding, “place / territory identity” και “place / territory image”
μζςω των υπθρεςιϊν τθσ Επιςτιμθσ τθσ Διατροφισ, του Marketing και τθσ Τεχνολογίασ Τροφίμων και Ποτϊν.
Στθν ενςωμάτωςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ διαφοροποίθςθσ επί των παραδοςιακϊν προϊόντων, με
ταυτόχρονθ ζνταξθ νζων υλικϊν και τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγι.
Στθν ανάδειξθ δυνατοτιτων ανάλυςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ και προζλευςθσ των κυπριακϊν
παραδοςιακϊν προϊόντων.
Στθν ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των προϊόντων Προςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Προζλευςθσ (Π.Ο.Π. protected designation of origin, PDO), Προςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (Π.Γ.Ε.- protected geographical
indication, PGI) και των Εγγυθμζνων Παραδοςιακϊν Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ). Κακϊσ και τουσ Κανονιςμοφσ
από τουσ οποίουσ διζπονται και τισ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ που τα ςυνοδεφουν.
Στθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων ςφγχρονων καταναλωτικϊν αναγκϊν και τάςεων.
Στθν δθμιουργία παραδοςιακϊν προϊόντων ικανϊν να ανταποκρίνονται ςτθ ηιτθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ
για ειδικά τρόφιμα.
Στθν ανάδειξθ επιπλζον δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ όπωσ δθμιουργία Τοπικϊν Συμφϊνων Ποιότθτασ (ΤΣΠ) και
clusters ομοειδϊν επιχειριςεων.
Στθν πρόταςθ καινοτόμων ενεργειϊν διάδοςθσ των προϊόντων μζςω του «γαςτρονομικοφ τουριςμοφ»
(γευςιγνωςία, οινογνωςία, επιςκζψεισ και μακιματα ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ, δράςεισ αγροτουριςμοφ κ.ά.).
Στθν ανάδειξθ τθσ αναγκαιότθτασ ανάπτυξθσ πολιτικισ και ενεργειϊν, κυρίωσ ψθφιακοφ marketing.
Στθν ανάλυςθ, τζλοσ, εξειδικευμζνων εφαρμογϊν ανά κλάδο.

Ενδοεπιχειρηςιακό Μζροσ Προγράμματοσ:
Στο ενδοεπιχειρθςιακό μζροσ, οι εταιρείεσ κα μπορζςουν να ελζγξουν το επίπεδο δυνατοτιτων τουσ για τθν ανάπτυξθ
και παραγωγι ανταγωνιςτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων βάςει τθσ υπάρχουςασ υποδομισ και τεχνογνωςίασ τουσ.
Επιπλζον, κα καταρτιςτεί, πλάνο τόςο τθσ απαιτοφμενθσ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν τουσ όςο και των εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν / κάλυψθσ κζςεων εργαςίασ, για τθν απόκτθςθ τεχνογνωςίασ αιχμισ ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
προςφζρουν τα παραδοςιακά προϊόντα ςε διεκνϊσ ανταγωνιςτικό επίπεδο. Τζλοσ, ςθμαντικό ςτοιχείο του
προγράμματοσ, είναι θ αξιολόγθςθ ςτο ενδοεπιχειρθςιακό μζροσ του υφιςτάμενου προϊοντικοφ χαρτοφυλακίου ωσ
προσ τθν εναρμόνιςι του με τισ νζεσ τάςεισ του κλάδου, τθν δυνατότθτα αναβάκμιςισ του και τθν παραγωγι και
διάκεςθ τελικϊν προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ, αςφάλειασ και απιχθςθσ.
Με το πζρασ του ενδοεπιχειρθςιακοφ μζρουσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν μια ξεκάκαρθ άποψθ, υπό το πρίςμα τθσ
Τεχνολογίασ Τροφίμων και τθσ Επιςτιμθσ τθσ Διατροφισ, των δυνατοτιτων των εταιριϊν τουσ για τθν παραγωγι και
ανάπτυξθ, ςχεδιαςμό και ςυςκευαςία, διάδοςθ και διάκεςθ τζτοιων παραδοςιακϊν προϊόντων αλλά και μια ξεκάκαρθ
εικόνα των μελλοντικϊν ενεργειϊν που κα πρζπει να πραγματοποιιςουν.

Στοιχεία Εκπαιδευτή:
Είναι Βιοχθμικόσ, με διδακτορικζσ και μεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο
Πανεπιςτιμιο τθσ Ηυρίχθσ Ελβετίασ ςτθν Βιοχθμεία/Ενδοκρινολογία και
Διατροφι. Υπθρετεί ωσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο Εργαςτιριο
Φυςιολογίασ Θρζψεωσ και Διατροφισ, ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Ηωικισ
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.

Διεξαγωγή & Κόςτοσ Συμμετοχήσ

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, Γενικοφσ
Διευκυντζσ, Διευκυντζσ R&D, Διευκυντζσ
Marketing και Διευκυντζσ Διαςφάλιςθσ
Ποιότθτασ των τροφίμων.

23-24 Σεπτεμβρίου 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 Ηωτικισ 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 το κόςτοσ του Φ.Π.Α
επιςτρζφεται.
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.nlpgreece.gr
info@crccy.com

