
Κύκλος σεμιναρίων 2023: “Είμαι  πρεσβευτής του τόπου μου”

  Είμαι πρεσβευτής του τόπου μουΕίμαι πρεσβευτής του τόπου μου
Η παγκόσμια ιστορία της ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών έχει δείξει
πως η επιτυχία έρχεται με την σωστά στοχευμένη, συντονισμένη και συλλογική

προσπάθεια

Ιωάννης Βράνος, λεπτομέρεια αφίσας προβολής της Ελλάδας, Αρχείο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
Γραφείο Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες

Να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει ο
τόπος και τα σύγχρονα εργαλεία, ώστε να αναπτύξουν την δική τους

επαγγελματική δραστηριότητα

Τόπος  Ημερομηνία διεξαγωγής  Διάρκεια

Διάρκεια: 4 ώρες  Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023  10:00-14:00
Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος



Θεματολογία

 Γνωρίζω τον τόπο μου (τοπικό φυσικό, ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, 
γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο)  

 Η φιλοξενία ως αξέχαστη εμπειρία
 Δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας
 Χτίζοντας το συγκριτικό επαγγελματικό πλεονέκτημά μου
 Η δύναμη της συνεργασίας
 Επικοινωνία και προβολή της επαγγελματικής δραστηριότητάς μου
 Δικτύωση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο τόπος και το 

Επιμελητήριο Χαλκιδικής 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους επαγγελματίες μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Η διοργάνωση
Το σεμινάριο οργανώνεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΚΕΚ Πυθαγόρας" 
σε συνεργασία με την εταιρεία Chef     Stories  , στρατηγικό συνεργάτη του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Προγράμματος 
Taste     Halkidiki   και υλοποιείται με την συνεργασία της Νανάς Ζυγούρα, 
Συμβούλου και Εκπαιδεύτριας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing. 
Περισσότερες πληροφορίες για την εισηγήτρια, εδώ

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο είναι βιωματικό. Περιλαμβάνει σύντομες θεωρητικές εισηγήσεις, 
μελέτη περιπτώσεων, παρουσίαση καλών πρακτικών, ασκήσεις και παιχνίδια 

Δωρεάν συμμετοχή

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε ειδικά για το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και είναι 
μια παροχή προς τα μέλη του που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες
ευκαιρίες για την προσωπική και επαγγελματικής ανάπτυξή τους

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Πέμπτη 16.02.2023
Δημήτρης Μήντος, Τ. 23710 24200, εσωτ. 4, Ε. simvoulos  @  epihal  .  gr  

ή επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο :
https://docs.google.com/forms/d/1w6Qy7dMTj5nwnlOSE3qt9WyS3Fi_eEEcJSaPPX-

jXS8/viewform?edit_requested=true     

https://docs.google.com/forms/d/1w6Qy7dMTj5nwnlOSE3qt9WyS3Fi_eEEcJSaPPX-jXS8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1w6Qy7dMTj5nwnlOSE3qt9WyS3Fi_eEEcJSaPPX-jXS8/viewform?edit_requested=true
mailto:simvoulos@epihal.gr
https://www.zygoura.gr/
https://tastehalkidiki.gr/
https://chefstories.gr/

