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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  

ΤΗΛ:                                            ΦΑΞ:                                            EMAIL:  

ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Κίνητρο συμμετεχόντων  για συμμετοχή στο Πρόγραμμα: ………………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: …………………………………………………                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτής: ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Τόπος Υλοποίησης Αίθουσα ΔΕΚ, New York Sweets,  

Μιχαήλ Ηρακλέους 7, 4101,  
ΒΙ.ΠΕ Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός 

Ημερομηνίες  23 & 24/ 05/ 2019 
Διάρκεια 14 ώρες  (9:00 -17:00) 
Αρχικό Κόστος €388 + [VAT (€73.72)] 

Κόστος με επιδότηση €150 + [VAT (€73.72)] 

ΟΝΟΜΑ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ/ ΩΝ  

ΑΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΘΕΣΗ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

     

     

     

ΤΑ  ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 

Για να κρατηθεί η θέση κάθε συμμετέχοντα, θα πρέπει με την Αίτηση Συμμετοχής να διευθετηθεί και η πληρωμή 
του προγράμματος, είτε μέσω εμβάσματος, είτε με τραπεζική επιταγή.  
MIND THE GAP LTD, HELLENIC BANK, IBAN:CY78 0050 0253 0002 5301 7321 4801, SWIFT: HEBACY2N 
 
Σημείωση:  Άτομα τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και προβούν σε ακύρωση επιβαρύνονται ως ακολούθως: 
- Ακύρωση 15 ημέρες πριν από το σεμινάριο = 30% επιβάρυνση του συνολικού κόστους συμμετοχής 
- Ακύρωση 5 ημέρες πριν από το σεμινάριο = επιβάρυνση με ολόκληρο το κόστος συμμετοχής 
 

 
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι 
οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης. 

 

 

Το σεμινάριο  δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις 

λειτουργίες της Φαρμακαποθήκης, να διαχειριστούν αποτελεσματικά το απόθεμα, 

τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό και τις παραγγελίες των πελατών, με το 

βέλτιστο κόστος, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, 

δίνει την δυνατότητα εφαρμογής νέων μεθόδων και τεχνικών Logistics, οι οποίες 

συμβαδίζουν με τις συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας και προδίδουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την Δήλωση Συμμετοχής σας το συντομότερο δυνατό για έγκαιρη κράτηση θέσης! 

Mind The Gap Ltd - Τηλ: 25251435 / Φαξ: 25251436  -  Email: info@mindthegap.com.cy 

 
Συμμετέχοντες: Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για εργαζόμενους σε εταιρείες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής 

φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και καλλυντικών.  

Ειδικότερα μπορεί να αποτελέσει ένα πλούσιο βοήθημα για  Προϊσταμένους και Διευθυντές Φαρμακαποθήκης, Υπεύθυνους 

Διανομής, Εξυπηρέτησης Πελατών , Ανάπτυξης, Μεταφορών, Ποιότητας και όλους τους εμπλεκόμενους με την Φαρμακαποθήκη 

mailto:info@mindthegap.com.cy

