
 
Αγαπητοί Φοιτητές & Απόφοιτοι,  

Yπενθύμιση : για 2 εβδομάδες ακόμα,  

ως 19 Φεβρουαρίου 2017 είναι ανοικτές οι ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ στο  

BBUUSSIINNEESSSS  TTAALLEENNTTSS  &&  CCAARREEEERR  DDAAYYSS  22001166--1177    
ΔΔιιααγγωωννιισσμμόό  μμεε  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό  ΠΠρροοσσοομμοοιιωωττήή  κκααιι    

ΗΗμμέέρραα  ΚΚααρριιέέρρααςς  μμεε  κκοορρυυφφααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  
 

ΕΕγγγγρρααφφεείίττεε  σστταα  δδύύοο  ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  κκααττααθθέέσσττεε  ααππόό  ττώώρραα  ττοο  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  σσααςς  σσττοο  ::  wwwwww..bbuussiinneessssttaalleennttss..ccoomm  
 

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς  μμεε  ττηηνν  ΟΟμμάάδδαα  σσααςς  σσττοο  ΔΔιιααγγωωννιισσμμόό  BBUUSSIINNEESSSS  TTAALLEENNTTSS  ::  
 Διοικείτε την δική σας εταιρεία σε μία ρεαλιστική αναπαράσταση της αγοράς σε 

ανταγωνισμό με άλλες 4 εταιρίες, Online σε ένα βιωματικό παιχνίδι συνεργασίας 
με την ομάδα σας για 11 εταιρικά Έτη ως τον Τελικό! (τα 2 πρώτα δοκιμαστικά).  

 Καταθέτετε τα Επιχειρηματικά σας Σχέδια λαμβάνοντας πραγματικές 
Αποφάσεις στο Marketing, Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά, HR, Logistics, και 
σας επιστρέφονται πραγματικά Αποτελέσματα. 

 Κερδίζετε μοναδική εμπειρία, σε μια πρακτική άσκηση management & 
επιχειρηματικότητας για 3 μήνες, αναπτύσσοντας τις διοικητικές σας δεξιότητες 
και εφαρμόζοντας τις γνώσεις σας. ΔΩΡΕΑΝ με χρήση κορυφαίου Προσομοιωτή. 

 Η Ομάδα σας μπορεί να αποτελείται από 3 ή 4 μέλη, 17-29 ετών, Φοιτητές προ ή 
μετα-πτυχιακούς, ή Αποφοίτους (πτυχιούχους ως 2 χρόνια) από κάθε Σχολή. 

 

ΒΒρρααββεείίαα  1100..000000  €€  --  ΔΔίίππλλωωμμαα  ––  ΘΘέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  &&  ππρραακκττιικκήήςς  

ΣΣυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς  σσττηηνν  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΙΙΕΕΡΡΑΑΣΣ,,  2277  ΜΜααΐΐοουυ  22001177  ::  
 Θα λάβουν το Βιογραφικό σας κορυφαίες εταιρείες που αναζητούν ΤΑΛΕΝΤΑ. 

 Θα συναντήσετε τα στελέχη HR τους και θα κάνετε αιτήσεις. 

 Μπορείτε να συμμετάσχετε σε Συνεντεύξεις για Θέσεις Εργασίας, Πρακτικής 
άσκησης, Graduate Trainee programs.   

 Θα παρακολουθήσετε παρουσιάσεις, career workshops, mentorship. 

ΕΕυυκκααιιρρίίεεςς  ΚΚααρριιέέρρααςς  

http://www.businesstalents.com/


 

 
Χρονοδιάγραμμα  BBUUSSIINNEESSSS  TTAALLEENNTTSS  &&  CCAARREEEERR  DDAAYYSS  22001166--1177  
 

 Διάρκεια Εγγραφών:  7 Οκτωβρίου 2016 – 19 Φεβρουαρίου 2017 

 Έναρξη Διαγωνισμού ΒΤ: 20 Φεβρουαρίου 2017 (άνοιγμα Προσομοιωτή για 2  δοκιμ. έτη) 

 Διάρκεια φάσεων ΒΤ Online ως και Ημιτελικά : 21 Φεβρουαρίου ως 9 Μαΐου 

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΤ (με φυσική παρουσία):  26 Μαΐου στο Deree 

 ΗΜΕΡA ΚΑΡΙΕΡΑΣ :  27 Μαΐου 2017, στο Deree  
 

Δείτε το Video του περσινού Τελικού & Career Day 2015-16:  https://youtu.be/OPt0HqU6MZY  
 

Ολες οι εξελίξεις του Διαγωνισμού στο www.facebook.com/BusinessTalentsGR/ 
 

 

 
 

 
 

      
 

Διοργάνωση 
www.praxismmt.com 

 
 

           
Συνεργάτης 

 
 

 

Φιλοξενία 
 
 

 

 

https://youtu.be/OPt0HqU6MZY
http://www.facebook.com/BusinessTalentsGR/
http://www.praxismmt.com/


 

 

Οφέλη του Προγράμματος  BBUUSSIINNEESSSS  TTAALLEENNTTSS  &&  CCAARREEEERR  DDAAYYSS  για φοιτητές & αποφοίτους : 

 Πρακτική εξάσκηση με τρόπο απόλυτα ρεαλιστικό και ευχάριστο. 

 Καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση της θεωρίας. 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης, πρωτοβουλίας και ικανοτήτων (Στρατηγικής, Προγραμματισμού, 

Ανάλυσης Οικονομικών καταστάσεων και Ερευνών) 

 Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων : συνεργασίας σε ομάδα, κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, λήψης 

αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης ρίσκου, ικανότητας καινοτομίας, ανάλυσης, 

σύνθεσης 

 Μετάδοση θεμελιωδών αξιών : προσπάθειας, επιμονής, υπευθυνότητας, ηθικής, υγιούς 

ανταγωνισμού  

 Προετοιμασία για το άμεσο μέλλον και για πιο μακροπρόθεσμα  

 Ακαδημαϊκός και επαγγελματικός προσανατολισμός 

 Κίνητρο ενεργητικής συμμετοχής, ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας  

 Επιβράβευση της προσπάθειας με Δίπλωμα (στον Τελικό & Ημιτελικό), χρηματικά Βραβεία και δώρα  

 Θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, workshops κορυφαίων 

εταιριών 

 
Η PRAXIS ΜΜΤ  είναι διεθνής εταιρία εξειδικευμένη και με ηγετική θέση εδώ και 40 χρόνια, στην ανάπτυξη 

λογισμικού προσομοιωτών (simulators) και συστημάτων αναπαράστασης της αγοράς, που αποτελούν 

εκπαιδευτικά εργαλεία Διοίκησης & Επιχειρηματικότητας για Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις παγκοσμίως 

και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε ‘Business Games’, φοιτητικούς διαγωνισμούς (www.praxismmt.com).  

 

http://www.praxismmt.com/

