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Ο σκοπός της εκδήλωσης:

Από το 1999, η έρευνα του Conference Board, CEO Challenge, θέτει ερωτήματα σε CEOs και Προέδρους ανά την
υφήλιο, έτσι ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις πιο κρίσιμες προκλήσεις του ερχόμενου έτους.
Οι 5 κορυφαίες προκλήσεις που επελέγησαν από τους 943 που ανακρίθηκαν στην φετινή έρευνα είναι: Το
ανθρώπινο κεφάλαιο, οι σχέσεις με τους πελάτες, η καινοτομία, η επιχειρησιακή αριστεία και η βιωσιμότητα.
Με την βοήθεια διακεκριμένων ηγετών της ελληνικής αγοράς και τη διαδραστική συμμετοχή του ακροατηρίου
μας, σκοπεύουμε να αναλύσουμε τα ευρήματα της έρευνας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης,
εμβαθύνοντας στις προκλήσεις που ανέδειξαν οι Έλληνες CEOs θα αναλύσουμε τις στρατηγικές που θα
επιλέξουν ώστε να ξεπεράσουν την επιβραδύνουσα οικονομική ανάπτυξη.

Το ακροατήριο:

Οι κορυφαίοι CEOs του ελληνικού χώρου

Τι είναι το Conference Board:

To Conference Board είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη επιχειρηματική και ερευνητική ένωση, που εργάζεται για
το δημόσιο συμφέρον, με μια μοναδική αποστολή: να παρέχει στις ηγετικές οργανώσεις του κόσμου την
πρακτική γνώση που χρειάζονται ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να υπηρετούν την κοινωνία
καλύτερα.
Το Conference Board, το οποίο ιδρύθηκε το 1916, είναι μια ανεξάρτητη πηγή οικονομικής και επιχειρηματικής
γνώσης. Πραγματοποιεί έρευνες και συγκεντρώνει ηγέτες επιχειρήσεων, σε συνέδρια μικρά και μεγάλα, δημόσια
και ιδιωτικά.
Λειτουργεί με βάση 3 κύριες θεματικές ενότητες:
- Επιχειρηματική ηγεσία
- Οικονομία και Επιχειρηματικό περιβάλλον
- Ανθρώπινο Δυναμικό
Για να δημιουργήσει μια επιχειρηματική προοπτική που βοηθά τους ηγέτες των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν
στο σήμερα, να προσβλέπουν το αύριο και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις κάθε μέρα.

Λίγα λόγια για το CEO Challenge Survey

Η έρευνα διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1999, από τον Οργανισμό The Conference Board, σε συνεργασία με
διακεκριμένες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, με σκοπό να παρέχει στους επιχειρηματικούς ηγέτες γνώση σχετική
με τις μελλοντικές προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν παγκοσμίως οι επιχειρήσεις και τις
επικρατέστερες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:30 – 19:00
19:00 – 19:15
19:15 – 19:45
19:45 – 20:45

20:45

Προσέλευση - Εγγραφές
Χαιρετισμοί
Δημήτρης Α. Μαύρος, Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ηγεσίας ΕΕΔΕ
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΔΕ
Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας «CEO Challenge 2015»
Bart van Ark*, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Οικονομολόγος & Επικεφαλής
Στρατηγικής, The Conference Board
Συζήτηση - Τοπικές Επιχειρηματικές Προκλήσεις
Απόστολος Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Fourlis
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού & Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"
Συντονίστρια: Βενετία Κουσία, Μέλος ΤΗΓΕ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Manpower
Group
Cocktail
* Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Bart van Ark

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Οικονομολόγος &
Επικεφαλής Στρατηγικής, The Conference Board
Ο κ. Bart van Ark είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Οικονομολόγος &
Επικεφαλής Στρατηγικής του The Conference Board.
Ηγείται ομάδας 24 οικονομολόγων οι οποίοι εδρεύουν σε Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες και
Πεκίνο και παράγουν σειρά από ευρέως παρακολουθούμενους οικονομικούς δείκτες,
προβλέψεις ανάπτυξης και παγκόσμιες οικονομικές έρευνες. Ώς Ολλανδός υπήκοος,
είναι ο πρώτος, μη Αμερικάνος Επικεφαλής Οικονομολόγος στην ιστορία του The
Conference Board.
O Van Ark, είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη της στρατηγικής
και για την ανάπτυξη σημαντικών νέων πρωτοβουλιών του The Conference Board.
Συνεχίζει να επιβλέπει τη μακροχρόνια ερευνητική συνεργασία του Conference Board
με το Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν στην Ολλανδία, όπου διατελεί καθηγητής από το 2000 και κατέχει την
καρέκλα της Οικονομικής Ανάπτυξης, Τεχνολογικής αλλαγής και Ανάπτυξης σε αυτό.
Άρθρα του Van Ark έχουν δημοσιευτεί εκτενώς σε πληθώρα ακαδημαϊκών περιοδικών σε εθνικό και διεθνή
επίπεδο. Εμφανίζεται συχνά, σε μεγάλα διεθνή επιχειρηματικά μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των
Bloomberg, CNBC, Financial Times και Wall Street Journal.

Απόστολος Πεταλάς

Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Fourlis
Γεννήθηκε το 1961 στο Σουφλί Ν. Έβρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης
Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πιστοποιήθηκε σε ειδικά προγράμματα
Ηγεσίας, Executive Management, Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης, στο
εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης της Colgate Palmolive και ιδιαίτερα της PepsiCo
στις ΗΠΑ.

Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε διάφορους τομείς
των Oικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 1999 ανέλαβε διευθυντικές θέσεις
στον Oικονομικό τομέα της PepsiCo και μέχρι το 2007 υπήρξε Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της PepsiCo στην Ελλάδα. Από τον Ιούνιο του 2007 έχει
αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο FOURLIS.
Ο Όμιλος FOURLIS έχει δραστηριότητα στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία με βασικούς
άξονες το franchise της ΙΚΕΑ και της INTERSPORT. Ο Όμιλος απασχολεί περί τους 3.700 εργαζομένους. Είναι
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΜΕ & Επικεφαλής Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”
Η κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διοίκηση
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Επικοινωνίας, του Εμπορίου, της
Βιομηχανίας και του Portfolio Management ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα
Σύμβουλος εταιρειών, ανάμεσα στις οποίες η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vivodi
Telecom και η Fortius Finance ΑΧΕΠΕΥ, τις οποίες η ίδια ίδρυσε.
Παράλληλα, η κ. Σοφία Κουνενάκη–Εφραίμογλου είναι μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΣΕΒ και του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια. Είναι Αντιπρόεδρος του
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, μια κοινή πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ
και του ΣΕΒ. Στο ΕΒΕΑ είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και Υπεύθυνη
για την Τουρκία στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Είναι επίσης, Αντιπρόεδρος της
εταιρείας «Τεχνόπολη–Ακρόπολις Α.Ε.» (Τεχνολογικό Πάρκο) και Tαμίας στο Δ.Σ. του
ΑLBA (Athens Laboratory of Business Administration). Ακόμα, είναι Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου. Mε γνήσιο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού & Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ», η κ. Κουνενάκη-Εφραίμογλου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και διάδοση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Είναι κάτοχος πανεπιστημιακών πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων στη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία, τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και τον Προγραμματισμό Η/Υ και μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Η κ. Σοφία
Κουνενάκη-Εφραίμογλου είναι παντρεμένη με τον κ. Δημήτρη Λ. Εφραίμογλου και είναι μητέρα τριών παιδιών.

Βενετία Κουσία

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
ManpowerGroup
Στη μακρόχρονη επαγγελματική της πορεία, η Δρ. Βενετία Κουσία έχει διοικήσει
πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες, χαράζοντας επιτυχημένες στρατηγικές σε
συνθήκες πολυσύνθετων προκλήσεων. Έχει μακρά εμπειρία στην οργάνωση
νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και την ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση και
ανάπτυξη εταιρειών σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος από το 2002 της ManpowerGroup,
κορυφαίας εταιρείας καινοτόμων λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, έχει
επιτύχει να εδραιώσει την φήμη της εταιρείας στην Ελλάδα αναδεικνύοντας την σε
ιδιαίτερα σημαντικό συνεργάτη για εξέχουσες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και
οργανισμούς σε θέματα απασχόλησης.
Ως μέλος του κοινωνικού διαλόγου για την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο (ΕΝΙΔΕΑ, Ψηφιακή Συμμαχία για την
Γυναικεία Απασχόληση) και διεθνές επίπεδο (DG Employment, ILO, CIETT), αλλά και μέσα από την ενεργή
συμμετοχή της σε κορυφαίους οργανισμούς (Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ-Τομέας Ηγεσίας),
αναπτύσσει νέα εργαλεία και υλοποιεί πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς
εργασίας.
Πιστεύει στη δύναμη του παραδείγματος, στην κοινωνική προσφορά, στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,
στο χτίσιμο υγειών θεσμών και στη δύναμη της ομάδας, αφιερώνοντας τον προσωπικό της χρόνο σε δράσεις που
βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ξεπερνώντας αποκλεισμούς και
διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας ή άλλων παραγόντων.
Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Αγροτικό
Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και πτυχίου στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Είναι μητέρα δύο παιδιών.

Παρακαλούμε στείλτε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής σας
μέσω fax στο 210 211 2020 ή 037 ή μέσω e-mail στο leadership@eede.gr,
υπ’ όψιν κ. Δ. Φωτιάδη, τηλ.: 210 21 12 000 (εσωτ. *714)

