ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ
«Οι άνθρωποι που πάνε µπροστά σ’ αυτόν τον κόσµο, είναι αυτοί
που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν, κι αν δεν
τις βρουν, τις διαµορφώνουν µόνοι τους»
Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω

Οι οδυνηρές συνέπειες της κρίσης στην κυπριακή
οικονοµία και στον τραπεζικό της τοµέα
µε επίκεντρο τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ)
του τόπου, που αποτελούν το 99% όλων
των Κυπριακών επιχειρήσεων, δηµιούργησαν την
επιτακτική ανάγκη για νέες λύσεις και
στρατηγικές κατευθύνσεις, τόσο για σκοπούς
επιβίωσης όσο και για σκοπούς ανάπτυξης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω σχεδιάσαµε το παρόν σεµινάριο, που σκοπό έχει την ανάλυση
και επεξήγηση των αναγκαίων στρατηγικών και ενεργειών που µπορούν και επιβάλλεται
να ληφθούν υπό τις περιστάσεις από τις κυπριακές ΜµΕ για την επιβίωση και ανάπτυξη τους.
Θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν ενδιαφέροντα τρέχοντα θέµατα µε τη χρήση πρακτικών
εργαλείων χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και προγραµµατισµού, σχετικών παραδειγµάτων
και πρακτικών συµβουλών στους επιχειρηµατίες των ΜµΕ, για αντιµετώπιση των
προβληµάτων δανεισµού/ρευστότητας τους και άλλων σοβαρών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν λόγω της κρίσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Πώς η κρίση επηρέασε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο.
• Self-help: Μέτρα για ελαχιστοποίηση αρνητικών συνεπειών στα
οικονοµικά αποτελέσµατα των ΜµΕ που µπορούν να ληφθούν
απο τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
• Χρηµατοοικονοµικός Προγραµµατισµός και Ρευστότητα: η αχίλλειος πτέρνα
των επιχειρήσεων µας.
• Αναδιαρθρώσεις Τραπεζικών δανείων/µείωση επιτοκίων.
• Ο Κώδικας της Κεντρικής. Ο ρόλος των διαµεσολαβητών/Ombudsman.
• Νέοι νόµοι εκποιήσεων/αφερεγγυότητας.Υποβοήθηση επιχειρήσεων-ιδιωτών.
• Σύµβουλοι Αφερεγγυότητας.Υποβοήθηση επιχειρήσεων-ιδιωτών.
• H πρόσκληση των τραπεζών «HELP US TO HELP YOU» προς τις ΜµΕ.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ :
• Υφιστάµενοι επιχειρηµατίες, ανεξαρτήτως τοµέα
• Νέοι επιχειρηµατίες
• ∆ιευθυντικά στελέχη ΜµΕ
• Ελεύθεροι επαγγελµατίες
• Σύµβουλοι επιχειρήσεων
• Ενδιαφερόµενοι για θέµατα επιχειρηµατικότητας, στρατηγικού
και χρηµατοοικονοµικού προγραµµατισµού
• Φοιτητές
• Ιδιώτες (επιχειρηµατίες και µη) µε προσωρινά προβλήµατα δανεισµού που µπορούν
να ξεπεραστούν µε κατάλληλες αναδιαρθρώσεις.
Εννοείται ότι µε τη συµµετοχή σας στο σεµινάριο θα καθιερώσετε µια γόνιµη συνεργασία
µε τη GrantXpert, η οποία παρακολουθεί στενά και προωθεί άµεσα τα εκάστοτε Ευρωπαϊκά
προγράµµατα επιχορηγήσεων/σχεδια διαρθρωτικων δανειων προς υφισταµενες Κυπριακες ΜΜΕ
και νεες επιχειρησεις (start-ups).

ΓΛΩΣΣΑ:
Ελληνικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
29 Οκτωβρίου 2015, 16:00-20:00

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Εκπαιδευτικό Κέντρο GrantXpert Consulting, 28ης Οκτωβρίου 72, Γραφείο 201,
2414 Έγκωµη, Λευκωσία

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
85 Ευρώ (συµπ/νου του ΦΠΑ)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ:
Αντώνης Χατζηχριστοδούλου:

Ο κ. Αντώνης Χατζηχριστοδούλου σπούδασε Οικονοµικά στο Lοndon School of Economics απο οπου
απεκτησε πτυχιο Β.Sc(Econ.) Συνέχισε στο City University of London από όπου απέκτησε πτυχιο MBA. Στα
πιο πάνω πανεπιστήµια του Λονδίνου ειδικεύτηκε σε θέµατα λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης
και προγραµµατισµού. Από τον Ιούνιο του 1977 µέχρι και την αφυπηρέτηση του τον Ιουλιο του 2011
εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Κύπρου αφού προηγουµένως είχε εργαστεί για
2 χρόνια στην Τράπεζα Αναπτύξεως ως Λειτουργός Χρηµατοδοτήσεων Επιχειρήσεων.
Στις πιο πάνω θέσεις στον τραπεζικό τοµέα απέκτησε τεράστια εµπειρία σε σηµαντικά θέµατα που αφορούν
τις ΜµΕ όπως: αποτελεσµατικός χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός επιχειρήσεων, ετοιµασία
κατάλληλων επιχειρηµατικών σχεδίων, κριτήρια δανειοδοτήσεων τραπεζών, αναδιαρθρώσεις δανείων,
οδηγίες χρηµατοδοτήσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου προς Τραπεζικά Ιδρύµατα του τόπου, κτλ.
Από τον Αύγουστο του 2011 είναι επισκέπτης Καθηγητής στο CIIM όπου διδάσκει Χρηµατοοικονοµικά και
Τραπεζικά σε επιπεδο M.Sc/MBA και επίσης εργάζεται στη GrantXpert ως εξειδικευµένος
χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος επιχειρήσεων.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για συµµετοχή παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε το παρακάτω έντυπο και να το αποστείλετε
στο email admin@grantxpert.eu µέχρι τις 25/10 το αργότερο.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε την κυρία Έλενα Στυλιανού
στο admin@grantxpert.eu ή µέσω τηλεφώνου στο 22669266.

Τίτλος: «Στρατηγικές Επιβίωσης και Ανάπτυξης
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης»
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