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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ενθουσιασµένοι οι σπουδαστές του Τµήµατος Σχεδιασµού και 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας από την εκπαιδευτική 
τους επίσκεψη στην επιχείρηση παραγωγής επίπλων ΑΒΕΠΕ ΒΑΡΑΓΚΗΣ 

Α.Ε. και στην εταιρία παραγωγής προϊόντων ξύλου ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.    
 
Την περασµένη ∆ευτέρα & Τρίτη 25 & 26 Μαΐου 2009 πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική 
επίσκεψη είκοσι τριών (23) σπουδαστών και τεσσάρων (4) καθηγητών του Εργαστηρίου 
Μάρκετινγκ ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου 
και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, στα πλαίσια των µαθηµάτων Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου 
& Επίπλου, Στοιχεία Οικονοµίας, Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα στο Σχηµατάρι στην 
εταιρία ΒΑΡΑΓΚΗΣ και στο Βασιλικό Χαλκίδας στην εταιρία SHELMAN A.E.   
 
Στην εταιρία ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ η κα ∆ρακάκη συνόδεψε την αποστολή και η ξενάγηση και 
παρουσίαση της εταιρίας στο νέο σύγχρονο εργοστάσιο έγινε από τον ίδιο τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. ∆ηµήτρη Βαράγκη, ο οποίος µε ιδιαίτερο πάθος και 
υπευθυνότητα αφιέρωσε πάνω από τρεις (3) ώρες στην ενηµέρωση των σπουδαστών 
του Τµήµατος για τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο του επίπλου, για τα σχέδια και τα 
έργα που έχει αναλάβει η εταιρία του. Έγινε παρουσίαση του πολύ πετυχηµένου σχεδίου 
καρέκλας µε την επωνυµία ΑΕΤΟΣ (σχέδιο του κ. Βαρώτσου), καθώς και του νέου πολύ 
µεγάλου project πλήρους εξοπλισµού πλοίου 130 µέτρων µήκους γερµανικής εταιρίας.  
Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλη την παραγωγική 
διαδικασία των επίπλων ΒΑΡΑΓΚΗ, πως γίνεται η ανάπτυξη των νέων σχεδίων επίπλων, 
καθώς και η προώθησή τους. Κατά την ξενάγηση στο εργοστάσιο συναντήθηκε και ο 
απόφοιτος του Τµήµατος κ. Άλκης Γεραλής ο οποίος εργάζεται ήδη εδώ και ένα (1) έτος 
στην εταιρία και µετέφερε την µεγάλη του ικανοποίηση από τη µέχρι σήµερα εµπειρία του. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρία ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Ε είναι µια σύγχρονη ελληνική βιοµηχανία 
επίπλων η οποία αξιοποιώντας πάνω από 100 χρόνια εµπειρίας έχει δηµιουργήσει µια 
συλλογή σύγχρονων και πρωτοπόρων επίπλων (SCHEMATA) µε ιδιαίτερο σχεδιασµό, 
πολλά από τα οποία έχουν αποσπάσει σηµαντικά διεθνή βραβεία.  
 
Μετά το πέρας της επίσκεψης στο εργοστάσιο της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Ε, ακολούθησε φαγητό 
και διασκέδαση στην πανέµορφη πόλη της Χαλκίδας όπου έγινε και η διανυκτέρευση των 
σπουδαστών και καθηγητών. 
 
Το πρωί της Τρίτης 26/5/2009 όλη η αποστολή επισκέφτηκε το εργοστάσιο της εταιρίας 
ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. την οποία υποδέχθηκε ο ∆ιευθυντής Παραγωγής κ. Μιχαηλίδης Μιχάλης, ο 
κ. Ζαρόγγας Βασίλειος, ∆/ντής Μάρκετινγκ, η κα Τοκµετζή Μαρία, Υπεύθυνη του 
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Τµήµατος Προώθησης Προιόντων και άλλα 4 στελέχη της εταιρίας. Μετά από µια 
σύντοµη παρουσίαση της εταιρίας και του οµίλου της ΣΕΛΜΑΝ από τον κ. Μιχαηλίδη οι 
σπουδαστές ξεναγήθηκαν µε ζήλο και ιδιαίτερη προθυµία από τα στελέχη της εταιρίας σε 
2 οµάδες για περισσότερο από 3 ώρες στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες έχουν 
έκταση 400.000 τµ και στεγασµένες εγκαταστάσεις 280.000 τµ. 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση πάνω σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής, 
µάρκετινγκ και καινοτοµίας. Να σηµειωθεί ότι αυτή η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτέλεσε 
συνέχεια της από 31-3-2009 ενηµερωτικής συνάντησης της εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ στο 
χώρο του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου.   
 
Και µε τις δύο παραπάνω εταιρίες συζητήθηκαν οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας 
και επικοινωνίας µε το Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. 
 
Τελικά οι σπουδαστές ενθουσιάστηκαν από την πολύ σηµαντική εµπειρία την οποία 
αποκόµισαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του διηµέρου.                                                                                                      
 
Συνοδοί καθηγητές του Τµήµατος στην εκπαιδευτική εκδροµή ήταν ο Υπεύθυνος του 
Εργαστηρίου Εφαρµοσµένου Μάρκετινγκ, Οικονοµίας & ∆ιοίκησης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, οι εργαστηριακοί συνεργάτες του Τµήµατος Mcs 
Μάριος Τρίγκας και Msc Σιδεράς Αδαµάντιος, καθώς και ο κ. Γιαννούλας Ιωάννης, ως 
ειδικό εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό.  
 
Το Εργαστήριο Εφαρµοσµένου Μάρκετινγκ ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του Τµήµατος 
Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους κ.κ. ∆ηµήτριο Βαράγκη, Μιχαηλίδη Μιχάλη, Ζαρόγγα 
Βασίλειο, Τοκµετζή Μαρία, όλα τα στελέχη που συνέβαλαν στην ενηµέρωση των 
σπουδαστών, αλλά και τη διοίκηση των εταιριών για την πρόθυµη αποδοχή της 
πρωτοβουλίας του Εργαστηρίου να επισκεφτούν οι σπουδαστές τους παραγωγικούς 
χώρους των πολύ σηµαντικών ελληνικών εταιριών, για τους κλάδους επίπλου & ξύλου, 
ΑΒΕΠΕ Βαράγκης Α.Ε και ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. . 
 
 
 

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου 
 
 

                                                        ∆ρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης 
                                                                                               Αναπληρωτής Καθηγητής 
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Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.    
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Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρία   Η καρέκλα ΑΕΤΟΣ της ΑΒΕΠΕ
Βαράγκης Α Ε.       ΑΒΕΠΕ Βαράγκης Α Ε. 


	Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης

