
Σνθνιαηνβηνκεραλία: 

TΣΙΚΟΥΛΑΤΑ



• Δπηινγή ζνθνιαηνβηνκεραλίαο 

• Γεληθφο δηεπζπληήο(Αδάκνπ Αζαλαζία)

• Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ(Βάγηαο Κσλ/λνο)

• Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθψλ (Aζαλαζία Αξβαλίηε, 

Βαζηιίλα Αξζέλε)

• Γηεπζπληέο ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ(Aζαλαζία 

Αξβαλίηε, Βαζηιίλα Αξζέλε)

• Γηεπζπληέο Παξαγσγήο(Αζεκαθφπνπινο Νίθνο, 

Βαγελάο ηέθαλνο)

• Γηεπζπληήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο(Βαγελάο Μηράιεο)



• Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ 

• Γηεπζπληήο Πξνκεζεηψλ

• Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 

• Γηεπζπληήο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ

• Γηεπζπληήο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο

• Γηεπζπληήο Γεκνζίσλ ζρέζεσλ

• Γηεπζπληήο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

• Δηθφλεο δηάθνξσλ ινγνηχπσλ



• Όια ηα παηδηά είραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη έηζη 
έπξεπε λα πάξνπκε κία απφθαζε. Οη πξνηάζεηο ησλ 
ζπκκαζεηψλ ήηαλ νη εμήο :  

• Γαιαθηνβηνκεραλία

• νθνιαηνβηνκεραλία 

• Βηνκεραλία ςσκηνχ

• Βηνκεραλία ιαδηνχ

• Βηνκεραλία αλαςπθηηθψλ

• Βηνκεραλία κειηνχ

• Μπηζθνηνβηνκεραλία 

•



 Μεηά απφ ηελ ςεθνθνξία  επηιέμακε ηελ 

ζνθνιαηνβηνκεραλία. To επφκελν βήκα ήηαλ λα 

επηιέμνπκε ν θαζέλαο έλαλ δηεπζπληηθφ ξφιν, 

πξάγκα πνπ  έγηλε  έηζη πήξακε ηνπο εμήο ξφινπο:



Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ γεληθνύ δηεπζπληή είλαη νη εμήο:

• Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
εηαηξίαο

• Να θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηα νθέιε 
απνδνηηθφηεηαο γηα θάζε ηκήκα

• Να ελεκεξψλεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ 
πξφνδν ηεο εηαηξίαο

• Να θαζνξίδεη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη κεξηκλεί γηα 
ηελ ηήξεζή ηνπ

• Απφ απηά πινπνίεζα ηα εμήο:



• Οη διεςθςνηέρ μάπκεηινγκ (Βάγηαο Κσλ/λνο & Βαγελάο Μηράιεο) λα 

δεκηνπξγήζνπλ κία δηαθήκηζε ψζηε λα πξνσζήζεη ε εηαηξία καο ηα 

θαηλνχξηα ηεο πξντφληα.

• Οη διεςθύνηπιερ οικονομικών (Αξζέλε Βαζηιίλα & Αξβαλίηε Αζαλαζία) 

λα θαηαγξάςνπλ λα έμνδα θαη ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ρξφλνπ.

• Οη διεςθύνηπιερ μησανικού ζσεδιαζμού πποϊόνηων (Αξζέλε Βαζηιίλα & 

Αξβαλίηε Αζαλαζία) λα ζρεδηάζνπλ λέα πξντφληα (π.ρ. λέεο γεχζεηο).

• Οη διεςθςνηέρ παπαγωγήρ (Αζεκαθφπνπινο Νίθνο & Βαγελάο ηέθαλνο) 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ απνδνηηθφ ζρεδηαζκφ παξαγσγήο.

• Ο διεςθςνηήρ έπεςναρ και ανάπηςξηρ (Βαγελάο Μηράιεο) λα αλαθαιχςεη 

λέα πξντφληα.

• Οη διεςθςνηέρ πποζωπικού (Αδάκνπ Αζαλαζία & Αλησλίνπ Νίθνο) λα 

θάλνπλ κία αγγειία γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ



• Ο διεςθςνηήρ ππομηθειών (Βαβίηζαο Κνζκάο) λα δεηήζεη απφ ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξίαο λα ηεξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ρξφλν 
παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.

• Ο διεςθςνηήρ εκπαίδεςζηρ (Απγέξεο Κσλ/λνο) λα δηεμάγεη έλα ζεκηλάξην 
ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ κήλα γηα λα ελεκεξσζνχλ φινη νη δηεπζπληέο γηα 
ηα λέα πξντφληα.

• Ο διεςθςνηήρ ποιοηικού ελεγσος (Βάγηαο Κσλ/λνο) λα ειέγμεη θαη λα 
δψζεη αλαθνξά ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ ηεο εηαηξίαο.

• Ο διεςθςνηήρ αζθάλειαρ και ςγιεινήρ (Βαγελάο ηέθαλνο) λα εθαξκφζεη 
θαλφλεο αζθαιείαο.

• Ο διεςθςνηήρ δημοζίων ζσέζεων (Αζεκαθφπνπινο Νίθνο) λα κάζεη (αλ 
ππάξρνπλ) ηα παξάπνλα ησλ εξγαδνκέλσλ.

• Ο διεςθςνηήρ πληποθοπιακών ζςζηημάηων (Βαγγειφο Άγγεινο) λα 
βνεζήζεη ηνπο ππφινηπνπο δηεπζπληέο ηεο επηρείξεζεο φηαλ ρξεηάδνληαη 
βνήζεηα ζηνλ ει.ππνινγηζηή.
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 ΣΜΖΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ



 Κπξία γεληθή δηεπζχληξηα θαη γεληθέο δηεπζπληέο



 χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη έξεπλεο πεξαζκέλσλ εηψλ , ε δήηεζε ηεο ζνθνιάηαο θαη 
πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηίαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Αξρηθά 
γηα ηελ ψζεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα αγνξά λέσλ πξντφλησλ ρξεηάδεηαη ε ΓΗΑΦΖΜΗΖ. Φπζηθά ε 
δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα είλαη έμππλε θαη λα έρεη έλα ζιφγθαλ πνπ λα πξνζειθχεη ηνπο ηειεζεαηέο 
ή αθξναηέο θαη λα κέλεη ζην κπαιφ ησλ ππνςεθίσλ πειαηψλ. Δπίζεο ε δήηεζε εμαξηάηαη θαη απφ 
ην πφζν ζπρλά πξνβάιιεηαη κία δηαθήκηζε. Δπίζεο ζε πεξηφδνπο ενξηψλ θαη θπξίσο ηελ 
ρεηκεξηλή πεξίνδν , ππάξρεη πεξηζζφηεξε θαηαλάισζε ζε είδε δαραξνπιαζηηθήο θαη 
ζνθνιαηνπνηίαο. ε πεξηπηψζεηο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ε δηάζεζε γηα γιπθίζκαηα αλεβαίλεη 
θαηαθφξπθα , ελψ ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα πνιιά έζηκα ζπληεινχλ ζηελ απμεκέλε δήηεζε 
ηνπο. Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ε πνηφηεηα , ε γεχζε , ην πεξηηχιηγκα αιιά θαη νη 
πξνζθνξέο ζηα είδε ζνθνιαηνπνηίαο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 
δήηεζεο. Σέινο νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε δηάθνξα ηερλάζκαηα θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
πξνζπαζνχλ λα ππεξηζρχζεη ην πξντφλ ηνπο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ 
αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Κχξην δηαθεκηζηηθφ κέζν απνηειεί ε ηειεφξαζε , ε νπνία 
απνξξνθά ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλνιηθψλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 
θιάδνπ.



 Ο Γηεπζπληήο κάξθεηηλγθ έρεη ηελ επζχλε ηεο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηφζν ζηελ εζσηεξηθή 
αγνξά φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. ην έξγν ηνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο ππνδηεπζπληέο Πσιήζεσλ 
Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληά ηνπ είλαη: πληάζζεη ηνλ εηήζην 
πξνυπνινγηζκφ πσιήζεσλ θαηά πεξηνρή θαη θαηά πξντφλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πηζηή εμέιημή 
ηνπ ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Γηεπζπληή 
παξαγσγήο , ηνλ νπνίν εθνδηάδεη έγθαηξα κε ην πξφγξακκα πσιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνεηνηκάζεη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα παξαγσγήο θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ αιιαγέο. 
Γηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη επηζθέπηεηαη ζπρλά ηελ αγνξά γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πσιήζεσλ, ηφζν ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηνπ 
αληαγσληζκνχ. Αθφκα δηακνξθψλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, δειαδή θαζνξίδεη 
ηηο ηηκέο πψιεζεο, ηηο εθπηψζεηο, ηηο πξνζθνξέο, ηηο ινηπέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη επεκβαίλεη 
κε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο φηαλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ην θαηαζηήζνπλ αλαγθαίν. . Δπηιέγεη, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνδηεπζπληή Πσιήζεσλ Δζσηεξηθνχ, ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ηε δηαθεκηζηηθή ππνζηήξημε ησλ πσιήζεσλ, φπσο Σειεφξαζε, Πεξηνδηθά, Δθεκεξίδεο, Αθίζεο, 
Πξνζθνξέο δψξσλ θιπ. πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δηαθεκίζεσλ θαη πξνψζεζεο, ηφζν ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο φζνλ θαη ηεο 
εηθφλαο απηήο γεληθφηεξα. Αθφκα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ζην ξπζκφ 
πσιήζεσλ (αλνδηθφ ή θαζνδηθφ) ησλ πξντφλησλ θαη εηζεγείηαη ηελ αχμεζε, κείσζε ή αθφκα θαη 
ηε δηαθνπή παξαγσγήο νξηζκέλσλ πξντφλησλ. Γηαβιέπεη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ 
θαηαλαισηή θαη εηζεγείηαη ηελ παξαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Τπνζηεξίδεηαη απφ κηα 
νκάδα ζπλεξγαηψλ πνπ αζρνινχληαη εηδηθά κε έλα ή κε κία νκάδα πξντφλησλ







 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο ζρεδόλ 
όινη νη δηεπζπληέο ήηαλ ιίγν αλήζπρνη, θαζώο δελ 
αθνινπζνύζαλ ηνπο θαλόλεο ηεο βηνκεραλίαο καο. Θα 
ηνπο παξαθαινύζα λα κελ μαλαγίλεη αιιηώο ζα 
ηηκωξεζνύλ απζηεξόηαηα

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο 
νη δηεπζπληέο δελ ήηαλ πνιύ αλήζπρνη όκωο δελ 
είκαη απνιύηωο ηθαλνπνηεκέλε αθνύ ζρεδόλ 
θαλέλαο δηεπζπληήο δελ παξέδωζε εξγαζία. Θα 
ηνπο παξαθαινύζα λα κελ μαλαζπκβεί



 Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΚΟΤΛΑΣΑ ΕΖΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ

 ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

 θαηά πξνηίκεζε άληξαο

 λα είλαη 30-50 εηψλ

 εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε αληίζηνηρν πφζην

Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ έλα 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην παξαθάησ e-mail

ηζηθνπιάηα@gmail.com

http://gmail.com/


Καιεκέξα ζαο, ζα ήζεια λα ζαο κηιήζω γηα έλα ζέκα πνπ λνκίδω όηη ζαο 
ελδηαθέξεη πνιύ. Απηό ην ζέκα είλαη ην όηη εγώ καδί κε ηελ νκάδα κνπ 
έρνπκε θάλεη ηελ δηθηά καο ζνθνιαηνβηνκεραλία πνπ νλνκάδεηαη 
<<ΤΣΙΚΟΥΛΑΤΑ>> θαη είκαζηε πνιύ ραξνύκελνη γηαπηό θαη επρόκαζηε 
ηα πξνϊόληα πνπ δεκηνπξγνύκε λα αξέζνπλ θαη ζηνπο κηθξνύο αιιά θαη 
ζηνπο κεγάινπο. Έρω ζθεθηεί θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα ρξεηαζηνύκε από 
εζάο. Γηα παξάδεηγκα από ηελ εηαηξεία LURPAK ζα ρξεηαζηνύκε 45 
ηόλνπο βνπηύξνπ, από ηελ εηαηξεία δάραξεο ζα ρξεηαζηνύκε 40 ηόλνπο 
από ηελ εηαηξεία ΙΟΝ ζα ρξεηαζηνύκε 50 ηόλνπο, από ηελ εηαηξεία   
RUFFLES ζα ρξεηαζηνύκε 10 ηόλνπο θαη από ηελ εηαηξεία Kellog’s 
Corn Flakes ζα ρξεηαζηνύκε 10 ηόλνπο θαη εκείο κε ηελ ζεηξά καο ζα 
θάλνπκε ην θαιύηεξν δπλαηό γηα λα δηαθεκίζνπκε αιιά θαη λα 
πξνβάινπκε ηα πξνϊόληα καο. Σαο αθήλνπκε λα ζθεθηείηε ηελ πξόηαζε 
καο θαη ζα πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία ηελ απάληεζή ζαο

Με αγάπε ε εηαηξεία

<<ΤΣΙΚΟΥΛΑΤΑ>> 











 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΚΟΛΑΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
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 ΣΜΖΜΑ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ                                                                      



 Κπξία γεληθή δηεπζχληξηα θαη δηεπζπληέο



 αλ δηεπζπληήο πνηνηηθνχ ειέγρνπ νθείισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη έρεη γίλεη 
ν απαηηνχκελνο έιεγρνο πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 
βηνκεραλίαο θαη ν βαζκφο ιεηηνπξγίαο θξίλεηαη εμαηξεηηθφο επίζεο κεηά απφ  
επηζεσξήζεηο ζηα ηκήκαηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ παξαηεξεζεί 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ ινγσ ηεο αχμεζεο ησλ 
πσιήζεσλ  θαη ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ νθείιεηαη λα ιάβεηε ηα 
απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. ην 
ηκήκα πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππνςηλ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
ψζηε λα πξνβαίλνπκε έγθαηξα ζε αγνξέο πξψησλ πιψλ,  πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη 
ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα απνζήθεπζεο λα βξεζεί ν απαηηνχκελνο επηπιένλ 
ρψξνο γηα ηελ απνζήθεπζε απηψλ.



 αο ελεκεξψλσ επίζεο φηη έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο φζνλ άθνξα ησλ έιεγρν 
ησλ πξψησλ πιψλ ψζηε ην πξντφλ πνπ θηάλεη ζηνλ θαηαλαισηή λα είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο 
θαη λα δηαζθαιίδεη ηφζν ηελ βηνκεραλία καο φζν θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ εμαζθαιίδνληαο έηζη 
ηελ αμηνπηζηία ηεο βηνκεραλίαο καο φζν θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη κε 
αχμεζε ησλ θεξδψλ.

 αο αλαθέξσ ινηπφλ  φηη ηεξείηαη απζηεξά  ε δηαδηθαζία παξαιαβήο πνπ άθνξα ζηελ αγνξά 
πξψησλ πιψλ. Οη πξψηεο χιεο ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην αξκφδην ηκήκα,  ν 
απνζεθάξηνο ειέγρεη ηα πιηθά ζπγθξίλνληαο ην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ αλάζεζε 
παξαγγειίαο απνθιείνληαο έηζη ηπρφλ ιάζε θαηά ηελ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο,  ε απνζήθεπζε 
γίλεηαη σο νξίδεη ν λφκνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ . Μεηά θαη α πν
ηνλ έιεγρν πνπ θάλεη ην ηκήκα καο (πνηνηηθνχ έιεγρνπ) θαηαγξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα ζην 
δειηίν αλαθνξάο πνηνηηθνχ έιεγρνπ θαη ραξαθηεξίδνπκε ηα πιηθά θαηάιιεια πξνο ρξήζε.  

 Γ/ΝΣΖ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ



 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΑΓΗΑ 



ΠΡΟΚΛΖΖ

αο πξνζθαιψ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

ζνθνιαηνβηνκεραλίαο ΣΗΚΟΤΛΑΣΑ καο ζηε θνπή 

ηεο  πίηαο ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2015  ζην 

θέληξν ηεο πφιεο καο ζηεο 11 :00. Γηα ηα παηδηά 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζα δψζνπκε σξαία δψξα  θαη ζα 

γίλεη κηα κεγάιε θιήξσζε.





 Γεηα ζαο,  είκαη ν Γηεπζπληήο Γεκφζησλ  ρέζεσλ ηεο 
ζνθνιαηνβηνκεραλίαο Σζηθνπιάηα. Δίκαζηε κηα βηνκεραλία 
πνπ ζέινπκε λα παξάγνπκε  ην θαιχηεξν πξντφλ ζνθνιάηαο 
ζηνλ θφζκν. Παξάγνπκε ηηο θαιχηεξεο ζνθνιάηεο φινπ ηνπ 
θφζκνπ ρξεζηκνπνηψληαο  ηα θαιχηεξα  πιηθά πνπ ππάξρνπλ 
γηα λα θηηάμνπκε  ηηο ζνθνιάηεο. Δίκαζηε ε θαιχηεξε 
βηνκεραλία κε ηηο θαιχηεξεο απνδφζεηο  θαη ζηε δνπιεία  
αιιά θαη  ζηελ εηθφλα σο κηα βηνκεραλία. Δπραξηζηψ φινπο 
ηνπο δηεπζπληέο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ δνπιεηά πνπ θάλνπλ 
αιιά θπξίσο  ηελ γεληθή δηεπζχληξηα πνπ είλαη ππεχζπλε  
γηα ηελ βηνκεραλία θαη ηνπο δηεπζπληέο παξαγσγήο  γηα ηα 
πξντφληα πνπ παξάγνπλ.    

 Γηεπζπληήο Γεκφζησλ ρέζεσλ: Νίθνο Αζεκαθφπνπινο 








