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Δεληίο Τύπος
“Νέερ εμπειπίερ από ηην ππάξη για ηοςρ θοιηηηέρ ηος Τμήμαηορ Σσεδιαζμού και Τεσνολογίαρ
Ξύλος και Επίπλος ηος ΤΕΙ Θεζζαλίαρ”

Σελ πεξαζκέλε Γεπηέξα & Σξίηε 2 & 3 Γεθεκβξίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζαξάληα
(40) θνηηεηώλ/ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ (4) θαζεγεηώλ ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη
Δπίπινπ ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο, ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ: Μάξθεηηλγθ Πξντόλησλ Ξύινπ - Δπίπινπ,
Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Δπίπισλ, Σερλνινγία Ξύιηλσλ Καηαζθεπώλ ΙΙ: Καηαζθεπέο Δμσηεξηθνύ Υώξνπ θαη
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Καηλνηνκίαο, ζηελ Αζήλα ζηηο εηαηξείεο: ELITON – N.σηεξόπνπινο & Τηνί Α.Δ.
(παξαγσγή επίπισλ θνπδίλαο) θαη COCOMAT A.E. (νηθνινγηθά πξντόληα ύπλνπ θαη νηθηαθά μύιηλα έπηπια).
Σελ πξώηε εκέξα ε απνζηνιή επηζθέθηεθε ηελ έθζεζε ηεο εηαηξείαο
ELITON Ν. Σωηηπόποςλορ & Υιοί Α.Ε. ζην 17ν ρικ Δζλ. Οδνύ
Αζελώλ-Λακίαο. Η ππνδνρή έγηλε από ηνπο: Σηαύπο Σωηηπόποςλο,
Αληηπξόεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο θαη ην ζηέιερνο Λεςηέπη Μαΐζογλος,
απόθνηην ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ &
Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ.
Ο θ. σηεξόπνπινο κίιεζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ
θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ηνπ επίπινπ θνπδίλαο ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο,
ηνπο ζηόρνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη
ζέζεη θαη εθαξκόζεη απηή γηα λα μεπεξάζεη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ
έρεη ππνζηεί όινο ν ειιεληθόο θιάδνο επίπινπ, ηελ εκπεηξία από ηελ
αλάπηπμε ηεο εμαγσγηθήο δξάζεο, ελώ απάληεζε ζε αξθεηέο εξσηήζεηο
ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ.
Ο Λεπηέξεο Μαΐζνγινπ κεηέθεξε επίζεο ηηο πνιύηηκεο εκπεηξίεο ηνπ σο
εξγαδόκελνο ηα ηειεπηαία 6 έηε, σο απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο θαη
ελζάξξπλε θαη ζπλέζηεζε ζε πνηνπο ηνκείο ζα πξέπεη λα δώζνπλ έκθαζε
νη λένη ππνςήθηνη ρεδηαζηέο Δπίπισλ & Σερλνιόγνη Ξύινπ. Έγηλε
παξνπζίαζε ησλ λέσλ κνληέισλ επίπισλ θνπδίλαο κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε όινπο ηνπο νξόθνπο ηεο έθζεζεο, ελώ εμήγεζε
θαη πνιιά κπζηηθά γηα ηελ πώιεζε θαη ην ζρεδηαζκό ηνπο.
Σόζν νη θαζεγεηέο όζν θαη νη θνηηεηέο ζην ηέινο ηεο μελάγεζεο επραξίζηεζαλ ηδηαίηεξα ηνλ θ. σηεξόπνπιν
θαη ηνλ απόθνηην ηνπ Σκήκαηνο Λεπηέξε Μαΐζνγινπ γηα ηελ άςνγε μελάγεζή ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη
ζηελ εηαηξεία απηή εξγάδνληαη άιινη 5 απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο .Σ.Ξ.Δ. (Οηθνλόκνπ Γ., Κππξηαλίδνπ
Α.,
Μηιάλνπ Α., Μπνύηαο Ξ. & Λνπγηάθε Β.) πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηειερώλ.
Σελ ίδηα εκέξα ε απνζηνιή επηζθέθηεθε ηελ έθζεζε GREEK DESIGN = GOOD DESIGN ζηελ νπνία
ζπκκεηείρε θαη ην Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ κε έξγα θνηηεηώλ θαη απνθνίησλ ηνπ.

Σελ επόκελε εκέξα ε εθπαηδεπηηθή απνζηνιή επηζθέθηεθε ηελ
θεληξηθή έθζεζε ηεο εηαηξείαο COCOMAT ζηελ Ν. Κεθηζηά, ε νπνία
εθηόο από ηελ παξαγσγή ζηξσκάησλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ
παξαγσγή μύιηλσλ επίπισλ από ζπκπαγέο μύιν.
Η θα Εςγενία Λιανού, Τπεύζπλε Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο θαη
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ε θα Εζμεπάλνηα Τζίσλη, Τπεύζπλε
Δπηθνηλσλίαο θαη Events, θαζώο θαη ν θ. Διονύζηρ Ακηύπηρ,
Τπεύζπλνο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ελεκέξσζαλ γηα 3 ώξεο ζε έλα
ζύγρξνλν ακθηζέαηξν ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ εηαηξεία ηνπο, γηα ηνπο
ηξόπνπο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ ηνπο, αλέθεξαλ ηηο ιεπηνκέξεηεο
γηα ηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ηελ
θνπιηνύξα ηελ θηινζνθία θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ζε
όιν ηνλ θόζκν. Αθνινύζεζε κηα πνιύ θαιή δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηά
από εξσηήκαηα πνπ έζεζαλ νη θνηηεηέο πξνο ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο.
ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ε θα Ληαλνύ πξνζέθεξε, εθ κέξνπο ηεο
εηαηξείαο COCOMAT, σο θίλεηξν ζηνλ θνηηεηή/ηξηα πνπ ζα επηηύρεη ηε
κεγαιύηεξε βαζκνινγία ζηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ιαλνπαξίνπ
ζην κάζεκα ηνπ Μάξθεηηλγθ Πξντόλησλ Ξύινπ – Δπίπινπ, έλα 5κεξν
ηαμίδη ζηελ Ακβέξζα ηνπ Βειγίνπ κε πιεξσκέλα όια ηα έμνδά ηνπο θαη
δηακνλή ζε μελνδνρείν πνιπηειείαο πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε έπηπια θαη
ζηξώκαηα ηεο COCOMAT!
Μεηά ηελ μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο ππέξνρεο έθζεζεο, ε απνζηνιή
μεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ζηελ Καξδίηζα, έρνληαο απνθνκίζεη
όια ηα κέιε ηεο κηα πνιύηηκε θαη κνλαδηθή εκπεηξία από έλα πινύζην
θαη γεκάην δηήκεξν.
Με όιεο ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο ζπδεηήζεθαλ νη πξννπηηθέο ζηελόηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ην
Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ.
πλνδνί θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ήηαλ: ν Τπεύζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Δθαξκνζκέλνπ Μάξθεηηλγθ, Οηθνλνκίαο & Γηνίθεζεο, Καζεγεηήο Ισάλλεο Παπαδόπνπινο, ν Γξ. Μηράιεο
θαξβέιεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ην κέινο ΔΣΠ θα Ράκκνπ Αηθαηεξίλε θαζώο θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ
Σκήκαηνο Γξ. Μάξηνο Σξίγθαο.
Σα Δξγαζηήξηα Δθαξκνζκέλνπ Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο, Πνηνηηθνύ Διέγρνπ, Σερλνινγίαο Ξύιηλσλ
Καηαζθεπώλ ΙΙ: Καηαζθεπέο Δμσηεξηθνύ Υώξνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Καηλνηνκίαο ηνπ Σκήκαηνο
ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ θαη Δπίπινπ ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπλ
ηδηαίηεξα ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηώλ πνπ απνδέρηεθαλ κε κεγάιε πξνζπκία ηελ πξόηαζε λα επηζθεθηνύκε
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ηα πξναλαθεξόκελα ζηειέρε πνπ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ ελεκέξσζε ησλ
θνηηεηώλ καο, θαζώο θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ ΣΔΙ Θεζζαιίαο γηα ηελ έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο, αιιά θαη ηνπο 40 ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο / ηξηεο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ηνπο.

