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Ομιλία με θέμα: 

Mondelez International  

Πώς κατευθύνουμε τη 

στρατηγική μας σε ένα 

περιβάλλον που συνεχώς 

μεταβάλλεται 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020 

Ομιλητές:  

Αχιλλέας Δουμάνης 
Σύμβουλος Πωλήσεων  

Mondelez Hellas S.A. 

Θεόδωρος Καζάκης 
Υπεύθυνος προσωπικού 

Mondelez Hellas S.A. 

Ευαγγελία Κοκολαντωνάκη 
Υπεύθυνη Πωλήσεων  

Mondelez Hellas S.A. 

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου  

στις 19:00  

Αίθουσα Συνεδρίων 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρία Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει και τη διοικητική 
στήριξη του προγράμματος, Οικονομικών Επιστημών 
και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  Το 
Πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο ΜΒΑ στη Βόρεια 
Ελλάδα με εκπαιδευτικό προσωπικό 50 ατόμων και 
380 ενεργούς φοιτητές. 

Ο σκοπός του θεσμού «Επιχειρηματικές 

Προκλήσεις» είναι να συνδέσει τη θεωρία με την 

πράξη, μέσα από έναν κύκλο συνεργειών μεταξύ 

έρευνας και αγοράς.  

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής και 

ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ του Πανεπιστημίου 

και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιδιώκεται μέσω 

των εκδηλώσεων αυτών η ενίσχυση της διδασκαλίας 

μέσω ζωντανών παραδειγμάτων, τόσο επιτυχίας όσο 

και αποτυχίας. 

Τα οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν για το 

πρόγραμμα καθ’ αυτό, είναι η εδραίωση της εικόνας 

του προγράμματος, ως ενός φορέα παροχής 

σύγχρονης γνώσης από την αγορά και ενισχύεται η 

δικτύωση με τον επιχειρηματικό κόσμο.  

Σε επίπεδο φοιτητών, η πρωτοβουλία αυτή δίνει 

τη δυνατότητα αμεσότερης σύνδεσης με την αγορά 

εργασίας, τη δικτύωση και την εξοικείωση με την 

επιχειρηματική πραγματικότητα. 



19:00 
Έναρξη της εκδήλωσης 
Υποδοχή συμμετεχόντων 
 
19:30 
Χαιρετισμός της Καθηγήτριας κας 
Αικατερίνης Γκοτζαμάνη, Διευθύντρια του 
Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  
 
19:40 
Ομιλία  των κ.κ. Κοκολαντωνάκη 
Ευαγγλίας, Καζάκη Θεόδωρου και Δουμάνη 
Αχιλλέα 
 
20:10 Συζήτηση με συμμετέχοντες 
 
21:00 Τέλος Εκδήλωσης 

Ο κ. Δουμάνης Αχιλλέας 
έ χ ε ι  σ π ο υ δ ά σ ε ι 
Μ α θ η μ α τ ι κ ά  σ τ ο 
Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο 
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο 
Θεσσαλονίκης και είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού 
σ τ α  Π ο λ ύ π λ ο κ α 
Συστήματα και Δίκτυα, 
του ίδιου Πανεπιστημίου.  

Από το 2015 εργάζεται στην Mondelez Hellas S.A. ως 
Σύμβουλος Πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη.  

Πρόγραμμα Ομιλίας με θέμα:  
«Mondelez International:  
Πώς κατευθύνουμε τη στρατηγική μας σε 
ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται» Ο κ. Καζάκης Θεόδωρος 

έχει σπουδάζει Ψυχολογία 
σ τ ο  Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο 
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο 
Θεσσαλονίκης και είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού 
στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Το 2018 ξεκίνησε να εργάζεται στην Mondelez Hellas 
S.A. κάνοντας την πρακτική του, ενώ τώρα εργάζεται 
στο τμήμα προσωπικού. 

Η κα Κοκολαντωνάκη 
Ευαγγελία έχει πτυχίο 
Διεθνών και Οικονομικών 
Σπουδών του 
Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών  
και Μεταπτυχιακό στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
από το University of 
Glasgow. 

Εργάζεται στην Mondelez Hellas S.A. από το 2006. Από 
το 2018 είναι διευθύντρια πωλήσεων Βόρειας και 
Κεντρικής Ελλάδος. 

Σχετικά με τη Mondelēz International 
Η Mondelēz International (NASDAQ: MDLZ) 
δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 
απολαμβάνουν τα σνακς τους με υπεύθυνο 
τρόπο σε περισσότερες από 150 χώρες πα-
γκοσμίως. Με καθαρά έσοδα περίπου 26 δισ. 
δολάρια το 2019, οδηγεί το μέλλον στα 
σνακς με εμβληματικά παγκόσμια και τοπικά 
brands όπως τα μπισκότα Oreo, 
belVita και  LU, τις σοκολάτες Cadbury Dairy 
Milk, Milka και Toblerone, τις καραμέλες Sour 
Patch Kids και τις τσίκλες Trident. 
Η Mondelēz International είναι υπερήφανο 
μέλος των δεικτών Standard and Poor's 500, 
NASDAQ 100 και Dow Jones Sustainability In-
dex.  
 
Σχετικά με τη Mondelēz στην Ελλάδα 
Η Mondelēz International έχει παρουσία αρ-
κετών δεκαετιών στην Ελλάδα και brands με 
ιστορία άνω των 100 χρόνων, ενώ προωθεί 
με ευθύνη αγαπημένα προϊόντα όπως σοκο-
λάτες Lacta, Υγείας Παυλίδη, Παυλίδη Γεμι-
στές, κουβερτούρα Παυλίδη, Kiss, γκοφρέτα 
3BIT, Merenda, τυρί κρέμα Philadelphia, μπι-
σκότα OREO και Εργαστήρι Παυλίδη, ροφή-
ματα σοκολάτας Cadbury, τσί-
κλες Trident, Dentyne και καραμέλες Halls.  

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της  
Mondelēz International  
www.mondelezinternational.com ή  
να ακολουθήσετε την εταιρεία στο Twitter 
στο www.twitter.com/MDLZ. 

http://www.mondelezinternational.com/
http://www.twitter.com/MDLZ

