Απνινγηζηηθό Γειηίν Σύπνπ
20 Χρόνια Τμήμα “Μάρκεηινγκ και Επικοινωνία”
Εκπαίδευζη, Έρευνα, Συμμεηοχή

Με κεγάιε πξνζέιεπζε, ραξά θαη ζπγθίλεζε ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ
Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηόξηαζε ηα 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνξγαλώλνληαο
επεηεηαθή εζπεξίδα ζε έλα θαηάκεζην ακθηζέαηξν ζηελ αίζνπζα Αλησληάδνπ ηνπ Οηθνλνκηθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηε Γεπηέξα 26 Ννεκβξίνπ 2012.
Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ εμέρνληα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, επηρεηξεκαηίεο θαη
επαγγεικαηίεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, δεκνζηνγξάθνη θαη πιήζνο απνθνίησλ θαη
θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο.
Σνλ ελαξθηήξην ραηξεηηζκό ηεο εθδήισζεο απεύζπλε ν Πξύηαλεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θαζεγεηήο Κ. Γάηζηνο θαη αθνινύζεζαλ παξνπζηάζεηο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο
θαζεγεηή θ. Γ. Ι. Απισλίηε, γηα ηελ Ιζηνξία ηνπ ηκήκαηνο θαη από ηνλ επηθ. θαζ. Ν. Παλαγόπνπιν
θαη ηνπο θνηηεηέο Μ. Ρ. Αλδξηαλνπνύινπ, . ίλε θαη Γ. Παπαζενδώξνπ, γηα ην εθπαηδεπηηθό θαη
εξεπλεηηθό έξγν ηνπ ηκήκαηνο θαζώο θαη γηα ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη αλαπηύμεη κε θνηλσληθνύο,
πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο. Παξνπζηαζηήο ηεο εθδήισζεο θαη Τπεύζπλνο ηεο
Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ ν αλαπι. θαζεγεηήο έξγηνο Γεκεηξηάδεο.
ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη σο έλδεημε θόξνπ ηηκήο γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηε
δεκηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο, ν Πξύηαλεο ηνπ ΟΠΑ θαζ. θ. Κ. Γάηζηνο απέλεηκε ηηκεηηθέο πιαθέηεο,
ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο θαζεγ. Γ. Ι. Απισλίηε θαη ζηνπο νκόηηκνπο θαζεγεηέο: Μαξία
Κσλζηαληνπνύινπ, Νηθόιαν Παπαβαζηιείνπ, Νάλζπ Παπαιεμαλδξή θαη Αζαλάζην θνύξα.
Η Δζπεξίδα νινθιεξώζεθε κε δύν εμαηξεηηθά επίθαηξεο ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα
i. ηηο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ηεο επόκελεο εηθνζαεηίαο γηα ην Μάξθεηηλγθ θαη ηελ
Δπηρείξεζε θαη
ii. ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζην ρώξν ηνπ Μάξθεηηλγθ, ησλ Πσιήζεσλ ηεο
Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ.
Η πξώηε ζπδήηεζε κε ζέκα "Κνηηάδνληαο ην Μέιινλ: Η Eπόκελε Δηθνζαεηία γηα ην Μάξθεηηλγθ
θαη ηελ Eπηρείξεζε" ζπληνλίζηεθε από ηνλ θαζεγεηή Γεώξγην Μπάιηα θαη πεξηέιαβε ηνπνζεηήζεηο
από δηαθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Πξόεδξν ηνπ
Παλειιελίνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ θα Υξηζηίλα αθειιαξίδε, ηνλ Πξόεδξν ηεο Γ.Δ. ηνπ
Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Μάξθεηηλγθ ηεο ΔΔΓΔ θν Μάξθν Φξαγθνπιόπνπιν, ηνλ Πξόεδξν ηνπ
πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Ληαληθώλ Πσιήζεσλ Διιάδνο θν Αληώλε Μαθξή θαη ηνπο
απόθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο θαη ζεκεξηλνύο επηρεηξεκαηίεο θθ. Αιέμαλδξν Καηξανύδν (ΝΔΟΣΔΥ
S.A.) θαη Παληειή Βειέληδα (Magister Artium Group - Βξαβείν Νένπ Δπηρεηξεκαηία ΔΒΔΑ 2011).
Οη νκηιεηέο εληόπηζαλ κεγάιεο επηθείκελεο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ζην
επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ελώ ε ζπδήηεζε αλέδεημε ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο
εμσζηξέθεηαο ζηελ πξνζπάζεηα αλάηαμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ
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θαη ηεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξόηεζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
Σν δεύηεξν πάλει ζπληόληζε ε επηθ. θαζεγήηξηα Διέλε Απνζπόξε θαη ζπκκεηείραλ, ν Πξόεδξνο
ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Έλσζεο Δηαηξεηώλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο
θνο Γεκήηξεο Μαύξνο, ν Πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Πσιήζεσλ θνο Λάκπξνο
Γηαλλνύρνο, ε Πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Μάλαηδκελη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο ΔΔΓΔ θαη
Μαίξε Γεσξγηάδνπ θαη νη απόθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο θαη ζεκεξηλνί επηρεηξεκαηίεο θθ. Νίθνο
Κξαζνύιεο (SEMELI RESORT) θαη Φάλεο Ρήγαο (Kariera).
Οη νκηιεηέο ηόληζαλ όηη, παξά ηηο αληημνόηεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζπγθπξία, ν ζπλδπαζκόο θαη ε εθαξκνγή γλώζεσλ Μάξθεηηλγθ, Δπηθνηλσλίαο θαη Γηνίθεζεο
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ πνπ απνθηνύλ νη απόθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ηνπο δίλεη έλα ζνβαξό
ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. Η επξεία γθάκα γλώζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ πνπ θαη απηέο είλαη κέξνο ηνπ curriculum ηνπ ηκήκαηνο Μ&Δ δίλεη ην ππόβαζξν γηα
θαηλνηόκεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξσηνπνξηαθέο θαξηέξεο.
Η βξαδηά έθιεηζε κε ηε βξάβεπζε ηνπ θνηηεηηθνύ δηαγσληζκνύ ΠΑΡΟΤΙΑΕ ΣΟ πνπ πξνθήξπμε
ην ηκήκα κε αθνξκή ηα 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ην θαιύηεξν video πνπ ζα παξνπζηάδεη ην
ηκήκα. Ο δηαγσληζκόο έιεμε κε ηζνβαζκία γηα ηα video ηνπ θνηηεηή Μάξηνπ Αλδξηόπνπινπ θαη ηεο
νκάδαο θνηηεηξηώλ Γιπθεξίαο Αλησλάθε θαη Αικπίλαο Σδηληόιε νη νπνίνη θαη ζα κνηξαζηνύλ ην
ρξεκαηηθό έπαζιν ησλ 500 επξώ.
Αθνινύζεζε cocktail party ζην θνπαγηέ ηνπ ακθηζεάηξνπ ηεο πηέξπγαο Αλησληάδνπ θαη ην θόςηκν
ηεο γελέζιηαο ηνύξηαο ηνπ ηκήκαηνο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο θαζ. θ. Γ. Ι. Απισλίηε.
Η εθδήισζε πεξηιάκβαλε επίζεο θαη έθζεζε έληππνπ θαη ςεθηαθνύ πιηθνύ ζην θνπαγηέ ηνπ
ακθηζεάηξνπ πνπ δηνξγάλσζαλ κε κεγάιν θέθη θαη κεξάθη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο.
Η εζπεξίδα κεηαδόζεθε θαη δσληαλά ζην internet κέζσ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δηθηύνπ GUNET
δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ελδηαθεξόκελνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ηε βξαδηά.
Δπεηεηαθή Ιζηνζέζε ηκήκαηνο Μ&Δ: http://20yearsmbc.aueb.gr
Ο πξόεδξνο ηνπ ηκήκαηνο
θαζ. Γ. Ι. Απισλίηεο θαηά
ηελ θνπή ηεο ηνύξηαο κε
θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο
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Ο πξύηαλεο ηνπ ΟΠΑ, θαζ. Κ. Γάηζηνο θαηά ηνλ
ραηξεηηζκό ηνπ.

Ο πξόεδξνο ηνπ ηκήκαηνο θαζ. Γ.Ι.
Απισλίηεο θαηά ηελ νκηιία ηνπ γηα ηελ
Ιζηνξία ηνπ ηκήκαηνο

Ο ππεύζπλνο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο θαη
παξνπζηαζηήο ηεο εθδήισζεο αλ. θαζ. . Γεκεηξηάδεο

Άπνςε ηεο αίζνπζαο

3

Σηκεηηθή Βξάβεπζε γηα ηνπο νκνη. θαζεγ. Μ.
Κσλζηαληνπνύινπ, Ν. Παπαιεμαλδξή, Αζ. θνύξα θαη
ηνλ θαζ. Γ. Ι. Απισλίηε από ηνλ Πξύηαλε ηνπ ΟΠΑ, θαζ.
Κ. Γάηζην γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία
ηνπ ηκήκαηνο

Ο επηθ. θαζεγ. Ν. Παλαγόπνπινο θαηά ηελ νκηιία ηνπ γηα
ηηο εκεξηλέο Γξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο.

Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, Μ.Ρ. Αλδξηαλνπνπινπ, .
ίλεο θαη Γ. Παπαζενδώξνπ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπο

Ο ζπληνληζηήο ηνπ πξώηνπ πάλει ‘ Κνηηάδνληαο ην
κέιινλ – ε επόκελε εηθνζαεηία γηα ην Μάξθεηηλγθ θαη
ηελ Δπηρείξεζε’ θαζ. Γ. Μπάιηαο

Πάλει 1, θα Υ. αθειιαξίδε, Πξόεδξνο
ΠΔ

Πάλει 1, Κνο Μ. Φξαγθνπιόπνπινο,
Πξόεδξνο ΔΙΜ

Πάλει 1, Κνο Α. Μαθξήο,
Πξόεδξνο ΔΛΠΔ
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Πάλει 1: θνο. Αι. Καηξανύδνο, Απόθνηηνο Σκήκαηνο,
NEOTEX S.A.

Πάλει 1: θνο Π. Βειέληδαο, Απόθνηηνο Σκήκαηνο, Magister
Artium Group, Βξαβείν Νένπ Δπηρεηξεκαηία ΔΒΔΑ 2011

Η ζπληνλίζηξηα ηνπ πάλει ‘Δπαγγ/θεο Πξννπηηθέο ζην Μάξθεηηλγθ, ηελ
Δπηθνηλσλία, ηηο Πσιήζεηο θαη ηε Γηνίθεζε Αλζξ. Γπλακηθνύ επηθ. θαζ.
Διέλε Απνζπόξε θαη νη νκηιεηέο Γ. Μαύξνο, Λ. Γηαλλνύρνο, Μ.
Γεσξγηάδνπ, Ν. Κξαζνύιεο θαη Φ. Ρήγαο

Πάλει 2: θα Μ. Γεσξγηάδνπ, Πξόεδξνο ΙΜΑΓ, ΔΔΓΔ

Πάλει 2: o θνο Γ. Μαύξνο, Πξόεδξνο
Ιλζη. Δπηθνηλσλίαο θαη ν θνο Λ.
Γηαλλνύρνο , Πξόεδξνο ΙΠΔ

Πάλει 2: θνο Φ. Ρήγαο, Απόθνηηνο Σκήκαηνο, Kariera
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