
Η αλλαγή των προτεραιοτήτων
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στα Προγράμματα που υλοποιήσαμε
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ειδικά σχεδιασμένα
για Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

ψηφιακή οικονομία
Προσαρμογή στην

Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τη σπονδυλική 
στήλη της εθνικής οικονοµίας και συµβάλουν στην 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ανταγωνιστικό 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται 
αντιµετωπίζουν διάφορες προκλήσεις, όπως έλλειψη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, προσαρµοστικότητας, 
συνεργασίας, ευρηµατικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, 
διαχείρισης χρόνου και επιλογών. Απουσία δηλαδή 
εξειδικευµένου προσωπικού µε οριζόντιες δεξιότητες.

Το Ινστιτούτο Βιοµηχανικής και Επιχειρησιακής 
Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ), ιδρύθηκε το 
1980. Είναι ένας οργανισµός µη κερδοσκοπικός και αποτελεί 
τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της ∆ια Βίου 
Μάθησης και Κατάρτισης.

Η νέα γενιά επιλέγει να καταναλώνει προϊόντα και 
υπηρεσίες σχεδόν αποκλειστικά από επιχειρήσεις µε έντονο 
ψηφιακό αποτύπωµα. Η ύπαρξη εταιρικής ιστοσελίδας 
εµφανιζόµενη στα έξυπνα τηλέφωνα και η εταιρική 
παρουσία στα social media (facebook, twitter κλπ) είναι 
παράγοντες κρίσιµοι για την επιλογή που κάνουν οι ψηφιακά 
εγγράµµατοι καταναλωτές. Πολλές φορές µάλιστα αυτοί οι 
καταναλωτές, επιλέγουν να αγοράσουν απευθείας από τα 
e-shops, παρά να επισκεφθούν το φυσικό κατάστηµα για να 
δουν δια ζώσης το προϊόν που τους ενδιαφέρει. Για αυτό το 
λόγο εξάλλου, παρατηρείται όλο και πιο έντονα ότι τα µέσα 
που επιλέγονται για την υλοποίηση των στρατηγικών 
marketing είναι τα ψηφιακά και όχι τα παραδοσιακά έντυπα. 

Σε ένα τόσο ραγδαία εξελισσόµενο τοπίο, η ικανότητα 
πρόβλεψης και προετοιµασίας για τις απαραίτητες ψηφιακές 
δεξιότητες γίνεται όλο και πιο κρίσιµη για τις επιχειρήσεις. 
Πρέπει όχι µόνο να αξιολογήσουν και να ανανεώσουν την 
τεχνολογική τους υποδοµή, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
αυξηµένες ανάγκες της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών 
αλλά κυρίως πρέπει να αναβαθµίσουν και να 
εκµεταλλευτούν τις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου 
δυναµικού τους. Οι ψηφιακές δεξιότητες εξάλλου 
αποτελούν το «µέσο» για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των 
επιχειρήσεων. Το µέσο εκείνο που θα µεταφέρει τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στον ψηφιακό κόσµο, θα τις κάνει 
ανταγωνιστικές και συµβατές µε την πραγµατικότητα και θα 
τις βοηθήσει να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα 
δηµιουργηθούν.

Πλέον όµως, εκτός από τα παραπάνω, όλες οι επιχειρήσεις 
πρέπει να προσαρµοστούν και στην Ψηφιακή Επανάσταση. 
Η οικονοµία σήµερα – χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες – 
µετασχηµατίζεται παγκοσµίως µε ταχύτατους ρυθµούς και 
δηµιουργεί ένα νέο πρότυπο επιχειρηµατικής ανάπτυξης µε 
καθολική επίδραση στην οικονοµική και κοινωνική 
οργάνωση. 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Οµαδικότητα & Συνεργασία
• ∆ιαχείριση Χρόνου και Άγχους
• Επίλυση προβληµάτων
• Επικοινωνία
• Προσαρµοστικότητα & διαχείριση αλλαγών
• Πρωτοβουλία & ανάληψη ρίσκου
• Business English

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• ∆ιοίκηση Έργων (Project Management)
• Αρχές Marketing για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
• Εξαγωγικό Marketing & Επικοινωνία
• Marketing για Πωλητές
• Στρατηγικές Τιµολόγησης
• Οικονοµικά για µη Οικονοµικούς
• Το Νέο Υπερταµείο ΕΦΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Web Marketing & Επικοινωνία µέσω Social Media
• ∆ηµιουργία & επεξεργασία γραφικών
• Ηλεκτρονικό Τελωνείο
• Βασικές Έννοιες πληροφορικής
• Υπολογιστικά Φύλλα EXCEL
• E-Commerce

Προτεινόµενα Προγράµµατα για ΜΜΕ
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20132017Η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση του 
άγχους και του χρόνου, τη διαπροσωπική 
επικοινωνία, τη στάση και συµπεριφορά µέσα 
στον εργασιακό χώρο, τα προβλήµατα και τη 
µεθοδολογία επίλυσης και αντιµετώπισής 
τους, την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και 
την διαχείριση παραπόνων έχουν το 
προβάδισµα στις επιλογές για κατάρτιση του 
στελεχιακού δυναµικού των ΜΜΕ στην 
Ελλάδα του 2017. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες ανατρέπουν και 
αλλάζουν σε βάθος τις διοικητικές δοµές, 
επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες του 
ανταγωνισµού και ανοίγουν νέους ορίζοντες 
στην παραγωγική αλυσίδα και στην
λειτουργία όλων των κλάδων της οικονοµίας. 

Είναι απαραίτητο όλοι να συνειδητοποιήσουµε
ότι η επιµόρφωση στις ψηφιακές δεξιότητες 
του 21ου αιώνα και η αξιοποίησή τους δεν 
αποτελούν πλέον µία προαιρετική δράση για 
τις επιχειρήσεις, αλλά βασικό παράγοντα 
επιβίωσης.

 kek.ivepe

ivepe-center-of-vocational-training

kekivepesev


