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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Επίσκεψη της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος Σχεδιασµού 

και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας   
 
Την περασµένη Τρίτη 31-4-2009 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη ανώτερων στελεχών της 
ελληνικής εταιρίας επεξεργασίας και εµπορίας ξυλείας στην Ελλάδα SHELMAN Α.Ε. στις 
εγκαταστάσεις του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ 
Λάρισας.  
 
Ο κ. Ζαρόγγας Βασίλειος, ∆/ντής Μάρκετινγκ, η κα Τοκµετζή Μαρία και ο κ. Μπουσούς 
Γεώργιος, στελέχη του τµήµατος προώθησης προϊόντων της εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε., 
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος και ενηµερώθηκαν για τις 
δραστηριότητες και προοπτικές του Τµήµατος από τον Αναπληρωτή Καθηγητή ∆ρ. 
Παπαδόπουλο Ιωάννη, ενώ είχαν µια πολύ εποικοδοµητική συζήτηση και γνωριµία µε τον 
Προϊστάµενο ∆ρ. Καραστεργίου Σωτήριο και όλα τα µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του 
Τµήµατος. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Ζαρόγκας σε µια κατάµεστη αίθουσα από σπουδαστές και καθηγητές 
του Τµήµατος, έκανε µια πολύ εµπεριστατωµένη παρουσίαση της εταιρίας και του οµίλου 
της ΣΕΛΜΑΝ δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα σύγχρονα βιοµηχανικά και εµπορικά της 
προϊόντα. 
 
∆έχθηκε αρκετές ερωτήσεις από τους σπουδαστές στις οποίες απάντησε µε µεγάλη 
ειλικρίνεια, απλότητα και σαφήνεια, ενώ ακολούθησε µια πολύ δηµιουργική συζήτηση για 
τον κλάδο του ξύλου και την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην αγορά. 
 
Μετά το πέρας της παρουσίασης συζητήθηκαν οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας 
και επικοινωνίας της εταιρίας µε το Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. 
 
Το Εργαστήριο Εφαρµοσµένου Μάρκετινγκ ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του Τµήµατος 
Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει τους κ.κ. Ζαρόγκα και Μπουσού και τη κα Τοκµετζή, αλλά και τη διοίκηση 
της εταιρίας για την πρωτοβουλία τους να επισκεφτούν, να ενηµερώσουν και να 
ενηµερωθούν για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 
 

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου 
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