
 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.    
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ & ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
Ιδανικοί συνεργάτες θεωρούνται όσοι έχουν επαφή με το κοινό, ευχέρεια επικοινωνίας,  

προϋπηρεσία ή διάθεση να εισέλθουν στον χώρο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών,  
να τους αρέσει η επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις, να ενδιαφέρονται  
να εξασφαλίσουν μεγάλο εισόδημα και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες, να κάνουν ισχυρές 
συνεργασίες, που θα μπορούν να εξασφαλίζουν και άλλα μέλη της οικογένειας στο μέλλον. 

 
Πιο αναλυτικά: κατάλληλοι θεωρούνται όσοι έχουν εμπειρία σε κλάδο Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

Ασφαλιστών (εν ενεργεία ή μη), Ασφαλιστικών Πρακτορείων, Φοροτεχνικών Γραφείων,  
μεσιτών ακινήτων, πωλητών κινητής τηλεφωνίας, καταστημάτων φωτοαντιγραφικών,  

με Οικονομικές Σπουδές, Χημικοί και Τεχνολόγοι Τροφίμων, χωρίς να εξαιρούνται  
και άτομα με δυνατότητες, εμπειρίες και ενδιαφέρον να δεχθούν  

επαγγελματικές προτάσεις με εξαιρετικές δυνατότητες.  

 
Όλοι οι ανωτέρω μπορούν να στείλουν βιογραφικό σπουδών, επαγγελματικής εμπειρίας  

και δυνατοτήτων στο e-mail: cariera.paskedi@paskedi.gr   
και θα τα προωθήσουμε στις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 
Με την σειρά τους θα επικοινωνήσουν οι Διευθύνσεις τους με τα άτομα 

που θα εκτιμήσουν ότι έχουν στοιχεία καταλληλότητας. 

 
Η Τράπεζα Βιογραφικών του ‘ΠΑΣΚΕΔΙ’ θα μεταφέρει την λίστα υποψήφιων και σε άλλες  
επιχειρήσεις στο μέλλον με σκοπό να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων  

που είναι συμβεβλημένες με τον ‘ΠΑΣΚΕΔΙ’ και ζητούν συνεργάτες. Γι’ αυτό θα δέχεται  
βιογραφικά από στελέχη και επιστήμονες διαφόρων κλάδων. 

 

Παράλληλα θα εξετάσουμε και στον Κλάδο Ανάπτυξης του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ορισμένα από αυτά τα 
βιογραφικά και θα επικοινωνήσουμε με όσα άτομα θεωρήσουμε ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην 

πανελλαδική μας ανάπτυξη 
με συγκεκριμένες προτάσεις. 

 
Σημ. Στο βιογραφικό ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Αριθμός Ταυτότητας & Α.Φ.Μ. σας  

για λόγους ασφάλειας και προστασίας προσωπικών σας δεδομένων.  

Αυτά θα ζητηθούν μόνον σε περίπτωση που ‘κλείσετε’ κάποια συμφωνία  
στο άμεσο μέλλον. 

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία 
 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.   
 

www.Paskedi.gr   
 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ (στο  cariera.paskedi@paskedi.gr  ) 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ (ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ – ΖΗΤΟΥΝ) – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000 ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ 

 
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε συνεργασία  

με ομάδα Συμβούλων Επιχειρήσεων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξειδικευμένων  
στην Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, εγκαινιάζουν το  

Πρόγραμμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης ΠΑΣΚΕΔΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος 
Επιχειρήσεις  

με ελάχιστο τζίρο 300.000 Ευρώ και διάθεση συναγωνισμού και ανταγωνισμού. 
 

Οργανωτής του Προγράμματος είναι ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.  
και την πραγματοποίηση αναλαμβάνει ο κλάδος ΕΞΕΛΙΞΗ που ασχολείται με την προώθηση  
και παρουσίαση Επιχειρήσεων, Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διοργάνωση Εκθέσεων στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό, επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και data base προσωπικού και Στελεχών,  

ως και το INTERNET CLUB, ένας φορέας που ασχολείται με στατιστικές έρευνες τάσεων καταναλωτών 

και προώθηση μεθόδων πωλήσεων με διάφορα μέσα. 
 

Οι στόχοι του Προγράμματος ΠΑΣΚΕΔΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
είναι πολλοί. Μεταξύ αυτών οι κάτωθι: 

 

- 100% ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ 

- ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ SPOT ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

- ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΟΙΚΩΝ 

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

- ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΠΩΛΗΤΩΝ 

- ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

- ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ        - ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΣTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (*) 

 
(*) Γενικά: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα μέσα και οι στόχοι που έχετε θέσει μέχρι σήμερα.  

Τα δικά σας μέσα και σχέδια θα είναι επιπρόσθετοι παράγοντες 
για μεγαλύτερα αποτελέσματα. 

 
Περιλαμβάνει: Σεμινάρια, παρουσιάσεις σε FORUMS, συμμετοχή σε εκθέσεις,  

προώθηση μέσω INTERNET, διαφημίσεις με ηλεκτρονικά μέσα,  
ενίσχυση πωλησιακών μέσων και πρωτοποριακές μεθόδους  

που θα ενισχύσουν τις θέσεις των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. 

 
Το Πρόγραμμα ΠΑΣΚΕΔΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Θα συμπεριλάβει περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων από Βόρειο και Νότιο Ελλάδα 
και η διάρκεια του πρώτου μέρους είναι τριετής, καλύπτοντας διάφορους  

κλάδους ανάπτυξης μιας επιχείρησης με στόχο να την καταστήσει επιθετική 
δραστήρια, κερδοφόρα και με μεγάλες προοπτικές, 

ιδανικές για την β’ φάση του ΠΑΣΚΕΔΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

Περισσότερες πληροφορίες ή επαφή με τους διοργανωτές  

μπορείτε να αιτηθείτε μέσω του e-mail: seminaria.paskedi@paskedi.gr  

 

Το πρόγραμμα αρχίζει σύντομα. Ενημερωθείτε άμεσα. 

Όσοι συμμετέχουν θα είναι ισχυροί ανταγωνιστές 

με σταδιακή δυνατότητα κατεύθυνσης της αγοράς. 

 

Πρόγραμμα ΠΑΣΚΕΔΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

Υπο την αιγίδα του 

 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.    
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