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Ένας διεθνώς αναγνωρισµένος σύµβουλος, ο Jon Ingham, έρχεται στην Αθήνα για να µιλήσει στο ελληνικό 
κοινό στο πλαίσιο του 5th People Management Executive Seminar µε θέµα “Winning People Strategies - 
How to drive performance, innovation and satisfaction”. Θα αναλύσει το πλέον επίκαιρο ζήτηµα της 
αύξησης της απόδοσης σε µια οµιλία µε τίτλο “7 Strategies for maximizing performance”.  O Jon Ingham 
έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια για την ευρεία συµβουλευτική του δράση σε µεγάλους οργανισµούς 
(ανάµεσα στους πρόσφατους πελάτες του συγκαταλέγονται οι: Barclays bank, BT Global Services, AXA
ασφαλιστική, Diageo, Coca-Cola HBC, National Bank of Abu Dhabi, Novo Nordisk και Syngenta. Αυτό 
που κάνει τον Ingham να ξεχωρίζει είναι η έµφασή του στα αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί το project “Developing management skills around performance management”, το οποίο 

υλοποίησε για 2000 managers στην BT Global Services, οδηγώντας σε αύξηση κερδοφορίας (EBIDTA/εργαζόµενο) κατά 
45% σε ένα 6µηνο. Ακόµη, χάρη στη φήµη του, εκλήθη από τον ταξιδιωτικό οργανισµό TUI να χειριστεί την εξαγορά και 
συγχώνευση της βρετανικής Thomson Holidays, δηµιουργώντας µια αναδιοργάνωση που εξοικονοµεί 15 εκατοµµύρια 
ευρώ ανά έτος. Ως σύµβουλος επιχειρήσεων, ο Jon Ingham εργάζεται κυρίως µε οργανισµούς που έχουν ή αποφασίζουν να 
αναπτύξουν ολοκληρωµένες στρατηγικές people management, βοηθώντας τους να επιτύχουν περαιτέρω βελτιώσεις στους 
τοµείς της αύξησης ατοµικών ικανοτήτων, δέσµευσης στελεχών και επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας. Ως ερευνητής, 
συγγραφέας και trainer, έχει αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια στο human capital management, αλλά και στην εξέλιξη του HR 
σε HR 2.0. Είναι συγγραφέας του «Strategic Human Capital Management: creating value through people» (2006), βιβλίου που 
καταπιάνεται µε το στρατηγικό ρόλο της διοίκησης ανθρώπων, προσφέρει ένα scorecard (το οποίο αποκαλεί ‘HCM Value 
Matrix’) µε τους αναγκαίους δείκτες, αλλά και σειρά προτάσεων και διαδικασιών για το µάνατζµεντ του ανθρώπινου δυναµικού 
και την εφαρµογή του scorecard, ενώ παραθέτει αρκετά case studies (BBC, BT, Royal Bank of Scotland κ.λπ.). Στο 5th People 
Management Executive Seminar, την καθιερωµένη συνάντηση των HR και Management leaders, θα παρουσιάσουν οι 
αναγνωρισµένοι ακαδηµαϊκοί και συγγραφείς: Hal Gregersen (INSEAD) και Andrew Mayo (Middlesex University Business
School και µεταξύ των 10 top HR thinkers για το 2008, σύµφωνα µε το Βρετανικό HR magazine).

Ο Jon Ingham στην Ελλάδα

Παγκόσµια συνδιάσκεψη της AIMS στη Ρώµη τον Ιούνιο
Η ανάκαµψη έχει ήδη ξεκινήσει
Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στη Ρώµη οι εργασίες της 18ης ετήσιας 
συνδιάσκεψης των εταίρων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Συµβούλων 
Επιλογής Στελεχών AIMS International. Την Ελλάδα εκπροσώπησε 
ο Ευάγγελος Μαρνέρης ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας 
Συµβούλων Επιχειρήσεων PRIAMOS/AIMS HELLAS, η οποία είναι 
εταίρος και µέλος της AIMS International για την Ελλάδα. Τα 
θέµατα, τα οποία απασχόλησαν τους συνέδρους σχετίζονταν κυρίως 
µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης στην παγκόσµια αγορά 
εργασίας, καθώς επίσης και µε τις εξελίξεις που προβλέπονται για τις 
αγορές γενικά, αλλά και για τον κλάδο του Executive Search 
ειδικότερα. Πιο συγκεκριµένα, συζητήθηκαν η ανεργία, η προσφορά 
εργασίας, καθώς επίσης και οι προκλήσεις και ευκαιρίες για 
ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές εργασίας στο σηµερινό οικονοµικό 
περιβάλλον. Οι προβλέψεις για τη διεθνή αγορά εργασίας 
βασίστηκαν στις πληροφορίες και τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν 
από τους συµβούλους της AIMS International σε 55 χώρες σε όλο 

τον κόσµο. Το 2008, η AIMS International ολοκλήρωσε 10.000 
έργα Executive Search παγκοσµίως. Ειδικότερα προβλέπεται ότι 
στην Ινδία, την Κίνα και τη Βραζιλία µπορούν να επιτευχθούν οι 
υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης της AIMS International για το 
επόµενο έτος. Ο Pierangelo Favero, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
AIMS International Italia δήλωσε σε σχέση µε την τρέχουσα 
κατάσταση: «Οι διεθνείς αγορές αντιµετώπισαν το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα µια πολύ σκληρή οικονοµική ύφεση. Οι περισσότεροι 
δείκτες όµως δείχνουν ότι αναµένεται ανάκαµψη. Πολλοί από τους 
µεγαλύτερους και πιο σηµαντικούς πελάτες µας από το Μάιο του 
2009, άρχισαν να βλέπουν τα πρώτα σηµάδια οικονοµικής 
ανάκαµψης. Αυτή τη στιγµή, έργα Executive Search στο Marketing, 
το HR, το IT καθώς επίσης και στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
είναι σε εξέλιξη. Οι δε κλάδοι της Βιοτεχνολογίας, του Φαρµάκου 
και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει να 
ανακάµπτουν».

Στο πλαίσιο του 5th People Management Executive Seminar

  Η Η Eύη ΜωραÀτηEύη ΜωραÀτη στην ΑΜGEN Hellas

Μετακινήσεις στελεχών HRΜετακινήσεις στελεχών HR
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Υποτροφίες 
σε κοινωνικούς φορείς
από το Mediterranean 
College 

Το Mediterranean College παρέχει 
υποτροφίες για σπουδές σε 
κοινωνικούς φορείς όπως το ΚΕΘΕΑ, 
η ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος 
«Αλληλεγγύη», η Αλβανική 
κοινότητα, ο Ξενώνας φιλοξενίας των 
χωριών SOS, το Σωµατείο 
εργαζοµένων της Eurobank κ.ά. 
Επιπλέον, µέσω συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων (π.χ. Χριστουγεννιάτικα 
και Πασχαλινά bazaar), επιτυγχάνει την 
ευαισθητοποίηση των φοιτητών του και 
προσφέρει χρηµατικές δωρεές σε 
σωµατεία και οργανώσεις όπως το 
MDA Hellas, το Ορφανοτροφείο 
Βουλιαγµένης, τα Παιδικά χωριά SOS, 
ο Καλός Σαµαρείτης, το Μαιευτήριο 
Μητέρα κ.ά.

������������������
�����������������������������
����������������������
��������������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
��������������������

����������
�������������������������������

FA
CE T

IM
E

DAN
 H

ILL

��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

Η στασιµότητα στις προσλήψεις, η µείωση προσωπικού και οι 
αυξήσεις µισθών από 3 έως 6% είναι ορισµένα από τα  
αποτελέσµατα της πανελλήνιας έρευνας «∆είκτης Τάσεων Αγοράς 
Εργασίας» για το 2ο εξάµηνο του 2009 που διενεργείται από το 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Έρευνας του ALBA Graduate Business 
School δύο φορές το χρόνο. Το πιο πρόσφατο κύµα της έρευνας 

διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα Μάιος-Ιούνιος 2009. 
Ορισµένα από τα κύρια αποτελέσµατά της είναι: 
• Η πλειοψηφία των εταιρειών αναµένεται να µειώσει κατά το επόµενο εξάµηνο 

τις δραστηριότητές της όσον αφορά στην προσέλκυση και επιλογή νέων 
στελεχών. Ταυτόχρονα, αναµένει πτώση ή στασιµότητα στη ζήτηση των 
προϊόντων/υπηρεσιών τους.

•  Οι µισές επιχειρήσεις του δείγµατος θα διατηρήσουν τον αριθµό των 
εργαζοµένων τους, ενώ µία στις τέσσερις (25,3%) ενδέχεται να προβεί σε 
µείωση του εργατικού δυναµικού της το επόµενο εξάµηνο.

•  Οι αυξήσεις των µισθών στις µισές εταιρείες θα κυµανθούν από 3 έως 6% ενώ 
12,8% των οργανισµών δε θα δώσει καθόλου αυξήσεις. 

•  Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίµα, οι εταιρείες συνεχίζουν να δηλώνουν 
αισιόδοξες για το µέλλον τους (67,7%).

•  Οι κλάδοι που θα παρουσιάσουν τα χαµηλότερα ποσοστά προσλήψεων είναι ο 
Τουρισµός, οι Κατασκευές και η Βιοµηχανία, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που 
δείχνουν άνοδο για το επόµενο εξάµηνο και που προβλέπουν προσλήψεις 
είναι οι Φαρµακευτικές και οι Μεταφορικές/logistics.

•  Και σε αυτό το εξάµηνο συνεχίζεται η προτίµηση των επιχειρήσεων προς τα 
νεαρά στελέχη/αποφοίτους και τους εξειδικευµένους επαγγελµατίες (38,1% και 
26,5% αντίστοιχα).

Η συλλογή στοιχείων για τον 1ο κύκλο (εξάµηνο) του 2010 θα διενεργηθεί κατά 
την περίοδο ∆εκέµβριος 2009-Ιανουάριος 2010. Αναλυτικότερα τα 
αποτελέσµατα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα 
γραφήµατα µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/rci. 

Μείωση και στασιµότητα των προσλήψεων 
Δείκτης τάσεων αγοράς εργασίας 2ου εξαµήνου 2009

http://www.smf.gr
mailto:verena@boussias.com
mailto:efrouzi@boussias.com
mailto:vcharalambous@boussias.com
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Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΞΑΣΦΑΛIΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡAΣ ∆ΙAΡΚΕΙΑΣ 
ΠΡΟΒΟΛH ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ EΚ∆ΟΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓIΝΕΙ 
Ο Ο∆ΗΓOΣ ΤΩΝ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ
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Η WIND, ως non smoking εταιρεία από το 2002, µε αφορµή τη νέα νοµοθετική 
ρύθµιση απαγόρευσης του καπνίσµατος σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
υλοποίησε µία σειρά ενεργειών, ήδη από τον Ιούνιο, µε στόχο την ενηµέρωση 
των εργαζοµένων πάνω στις σύγχρονες µεθόδους και τρόπους που µπορεί 
κάποιος να ακολουθήσει για τη διακοπή του καπνίσµατος. Οι ενέργειες αυτές, 
πραγµατοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού και αφορούσαν σε ενηµερωτικές συναντήσεις εργαζοµένων µε 
προσκεκληµένη την Πνευµονολόγο Χ. Γκράτζιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που παρουσίασε εναλλακτικούς τρόπους 
διακοπής του καπνίσµατος όπως τα Κέντρα ∆ιακοπής Καπνίσµατος αλλά και 

προϊόντα που βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι εργαζόµενοι 
εξέφρασαν απορίες και αντάλλαξαν απόψεις µε τη γιατρό ως προς 

τις επιπτώσεις του καπνίσµατος στην υγεία τους αλλά και τη 
διαδικασία που χρειάζεται να  ακολουθήσουν προκειµένου να 

το διακόψουν. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, 
πραγµατοποιήθηκε εθελοντική µέτρηση του µονοξειδίου 

του άνθρακα στον οργανισµό και σχετική ενηµέρωση για 
το βαθµό καταπόνησης του οργανισµού εξαιτίας του 

καπνίσµατος αλλά και τη χρήση των παρα-
φαρµακευτικών προϊόντων. Παράλληλα, διενεµήθη 

ειδικό ενηµερωτικό έντυπο µε Οδηγίες και χρήσιµες 
συµβουλές και πληροφορίες για τα επίσηµα 

Κέντρα ∆ιακοπής Καπνίσµατος στην Ελλάδα, µε 
ειδικές εταιρικές τιµές για τους εργαζόµενους 

της WIND. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε 
στη δηµιουργία ειδικών χώρων καπνίσµατος 

ανά κτίριο σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας στις εγκαταστάσεις 

της ανά την Ελλάδα. 

Μνηµόνια συνεργασίας υπεγράφησαν µεταξύ 
της SAP Hellas, των Athens Information 
Technology (AIT) και ALBA Graduate Business 
School για τη συµµετοχή των τελευταίων στο 
πρόγραµµα SAP University Alliances. 
Τα δύο ακαδηµαϊκά αυτά ιδρύµατα έρχονται να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
και το λογισµικό της SAP στο πλαίσιο των 
προσπαθειών τους να καταρτίσουν 
επαγγελµατικά τα στελέχη του αύριο. Μέσω 
του προγράµµατος SAP University Alliances, τα 
συνεργαζόµενα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 
αποκτούν άµεση πρόσβαση στις λύσεις 
λογισµικού της SAP, δίνοντας την ευκαιρία σε 
ακαδηµαϊκούς και φοιτητές να αξιοποιήσουν 
πρακτικά τεχνολογικά εργαλεία και πόρους, 
µέσω της δηµιουργίας και διαχείρισης 
ολοκληρωµένων επιχειρησιακών διαδικασιών. 
Οι νέες συνεργασίες καταδεικνύουν την ολοένα 
και µεγαλύτερη σηµασία του ρόλου της 
τεχνολογίας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου 
ακαδηµαϊκού προγράµµατος. 
∆υο µήνες µετά την επίσηµη έναρξη του 
προγράµµατος στην Ελλάδα, οι 
συνεργαζόµενοι µε τη SAP ακαδηµαϊκοί 
οργανισµοί ανέρχονται στους τρεις, καθώς είχε 
προηγηθεί η υπογραφή µνηµονίου 
συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 

Η πολιτική της WIND 
για τη διακοπή του καπνίσµατος

Επέκταση του 
προγράµµατος SAP 
University Alliance
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In search of excellence 
the advantage of the Project Management Office (PMO)
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Με αφορµή την απαγόρευση του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους από την Με αφορµή την απαγόρευση του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους από την 
1η Ιουλίου, η BNP Paribas πρότεινε στους εργαζόµενούς της µια µέθοδο διακοπής του 
καπνίσµατος. Η ιδέα προέκυψε όταν η τράπεζα άκουσε τους προβληµατισµούς 
εργαζοµένων, οι οποίοι αν και ήθελαν να διακόψουν αυτή τη συνήθεια δυσκολεύονταν. 
Έτσι, εξετάστηκαν διάφορες διαθέσιµες θεραπευτικές µέθοδοι µέχρι η εταιρεία να καταλήξει 
στην Allen Carr, η οποία προτάθηκε και στο προσωπικό στη Γαλλία, στα κεντρικά της BNP 
Paribas. ∆ε βασίζεται σε φάρµακα ή υποκατάστατα νικοτίνης αλλά στον εντοπισµό των 
αιτιών που οδηγούν σε κάθε τσιγάρο. Στις 24 Ιουνίου, 15 στελέχη της τράπεζας 
συγκεντρώθηκαν σε ολοήµερη συνεδρία και από τότε διέκοψαν όλοι το κάπνισµα.
Η τράπεζα το 2007, µε αφορµή την απαγόρευση του καπνίσµατος στη Γαλλία, εγκαινίασε 
την anti-smoking πολιτική της. Το κάπνισµα απαγορεύτηκε στους χώρους της και 
διαµορφώθηκαν δωµάτια µε ειδικό εξαερισµό. Η πρωτοβουλία στέφθηκε µε επιτυχία 
καθώς εφαρµόστηκε σε όλες τις ιεραρχικές βαθµίδες.

H µέθοδος διακοπής του καπνίσµατος 
Αllen Carr στη ΒΝΡ Paribas

N E W S L E T T E R

Aρχισυντάκτρια:
Σόνια Λιόση
e-mail: sliosi@boussias.com

Συντάκτες:
Bάσω Κωνσταντινίδου
e-mail: vkon@boussias.com

Yπεύθυνη ∆ιαφήµισης:
Βερένα Τσοπ
e-mail: verena@boussias.com

Καλλιτεχνική Επιµέλεια:
Θεοδώρα Τουτζιαράκη
e-mail: toutziaraki@boussias.com

Ατελιέ: 
Μαρία Πετροπούλου
Kωνσταντίνα Σοφιανοπούλου 

Συνδροµές:
Άλκηστη Μπουρατίνου
e-mail: abouratinou@boussias.com

∆ιεύθυνση:
Κλεισθένους 338
153 44 Γέρακας
Τ: 210-6617777 
F: 210-6617778
web site: www.boussias.com
e-mail: info@boussias.com

Το περιοδικό ΗR Professional και το 
HR Newsletter εκδίδονται από την 
Boussias Communications.

Η χρησιµότητα της δια βίου εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες
Το διεθνές ινστιτούτο µελετών Adecco 
Institute, µετά από συνδυασµό 
αποτελεσµάτων ερευνών γνωστικού και 
κοινωνικού αντικειµένου δηµοσίευσε 
συµπεράσµατα αναφορικά µε την ανάγκη 
σωστής προετοιµασίας και συνεχούς 
ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εργαζοµένων µέσω της δια βίου 
εκπαίδευσης. Στόχος η αντιµετώπιση των εκπαίδευσης. Στόχος η αντιµετώπιση των 
συνεπειών που επιφέρει η γήρανση του συνεπειών που επιφέρει η γήρανση του 
πληθυσµού στην αγορά εργασίας. Στο πληθυσµού στην αγορά εργασίας. Στο 
προσεχές µέλλον, οι εταιρείες θα προσεχές µέλλον, οι εταιρείες θα 
αντιµετωπίσουν την έλλειψη αντιµετωπίσουν την έλλειψη 
εξειδικευµένου προσωπικού, λόγω της εξειδικευµένου προσωπικού, λόγω της 
µείωσης του ενεργού πληθυσµού, η οποία 
υπολογίζεται να φτάσει στο 9% µέχρι το 
2030 και της αύξησης του πληθυσµού που 
ανήκει στην ηλικιακή οµάδα των 55 έως 
64 ετών κατά 1,3% ανά έτος. Παρόλο που 
έχει πλέον αποδειχθεί η σηµασία της 
διατήρησης των ικανών στελεχών σε µία 

εταιρεία και τα πλεονεκτήµατά της σε 
σχέση µε την πρόσληψη νέου προσωπικού 
χωρίς εµπειρία σε εξειδικευµένους τοµείς, 
η δια βίου εκπαίδευση δεν έχει υιοθετηθεί 
αποτελεσµατικά εντός των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Adecco Institute 
σε συνεργασία µε το Jacobs University
εντόπισαν έναν αριθµό εµποδίων που 
πρέπει να ξεπεραστούν για να κλείσει το 
κενό δεξιοτήτων λόγω της γήρανσης του 
πληθυσµού. Από την πλευρά των 
εργαζοµένων το µεγαλύτερο πρόβληµα 
είναι η εσφαλµένη εντύπωση πως µια 
επένδυση σε ανάπτυξη γνώσεων δε θα 
έχει χρησιµότητα λόγω της επερχόµενης 
συνταξιοδότησής τους. Σηµαντικό, επίσης, 
εµπόδιο αποτελεί το µεγάλο διάστηµα 
κατά το οποίο δεν έχουν λάβει κάποια 
επίσηµη εκπαίδευση. Από την πλευρά των 
εργοδοτών πρόβληµα αποτελούν η 
έλλειψη πόρων αλλά και τα στερεότυπα 

που επικρατούν σχετικά µε το πέρας των 
χρόνων και τις συνέπειές τους στην 
ικανότητα αφοµοίωσης της γνώσης. 
Το πρώτο ζήτηµα αφορά κυρίως µικρές 
και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις - µόνο 
το 37% αυτών προσφέρουν δυνατότητες 
εκπαίδευσης στο προσωπικό, σε 
αντιδιαστολή µε τις µεγάλες επιχειρήσεις 
που το ποσοστό φτάνει το 95%. 
Η γενικότερη αντίληψη που κυριαρχεί είναι 
πως οι νέοι εργαζόµενοι αφοµοιώνουν 
καλύτερα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
είναι πιο ευέλικτοι και δηµιουργικοί, ενώ οι 
µεγαλύτερης ηλικίας χαρακτηρίζονται 
κυρίως για τους ηθικές τους αρχές και την 
ποιότητα στην εργασία τους, καθώς και για 
την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Παρόλα 
αυτά έρευνα σχετικά µε τις γνωστικές 
ικανότητες αποδεικνύει πως η παραπάνω 
αντίληψη αποτελεί στερεότυπο που στην 
πραγµατικότητα δεν υφίσταται. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεµινάριο 
της Attitude the Training & Consulting 
Company “Train the Trainer”, που 
πραγµατοποιήθηκε στις 10 & 11 Ιουλίου 
µε εισηγήτρια τη Χάτζη Σκευοφύλακα
στο ξενοδοχείο The Athenian Callirhoe. 
Το σεµινάριο θα επαναληφθεί στις 11 & 
12 Σεπτεµβρίου 2009. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε µε την 
Attitude στα τηλέφωνα 210.3607380-1. 

Train the Trainer


