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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλούσιες εμπειρίες για τους σπουδαστές του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας από την εκπαιδευτική τους επίσκεψη στις

επιχειρήσεις επίπλων ΔΑΝΕΛΗΣ και ELITON

Την περασμένη Δευτέρα & Τρίτη 9 & 10 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη τριάντα τεσσάρων
(34) σπουδαστών-στριών και πέντε (5) καθηγητών των Εργαστηρίων Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και
Οικονομίας & Ποιοτικού Ελέγχου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, στα
πλαίσια των μαθημάτων Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου, Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου,
Διοίκησης Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου, Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας, στη
Νέα Αρτάκη Χαλκίδας στην εταιρεία Δανέλης και τον Ασπρόπυργο και την Κηφισιά (Αθήνα) στην εταιρεία επίπλων
κουζίνας ELITON των Αφών Σωτηρόπουλου.

Στην εταιρεία ΔΑΝΕΛΗΣ ο ιδιοκτήτης κ. Αλέξανδρος
Δανέλης μαζί με τον υιό του Ταξιάρχη Δανέλη,
υπεύθυνο ποιότητας και άλλα στελέχη της
εταιρείας, συνόδευσαν την αποστολή και την
ξενάγησαν στο νέο σύγχρονο εργοστάσιο
παραγωγής κουφωμάτων, πορτών, ντουλαπών και
κουζινών. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν όλη την παραγωγική διαδικασία
των προϊόντων της εταιρείας εφαρμόζοντας
σύγχρονη τεχνολογία.

Η επιχείρηση αυτή έχει μια διαρκή ανοδική πορεία
τα 28 έτη λειτουργίας της.

Στη συνέχεια όλη την αποστολή φιλοξένησε ο κ.
Αλέξανδρος Δανέλης και πρόσφερε γεύμα
θαλασσινών εδεσμάτων στην παραλία της Ν.
Αρτάκης.

Τόσο οι καθηγητές όσο και οι σπουδαστές
ευχαρίστησαν τον κ. Δανέλη για την ευγενική του
αυτή προσφορά.

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία ΔΑΝΕΛΗΣ

Μετά το πέρας της επίσκεψης στο παραπάνω εργοστάσιο η αποστολή μετέβη σε ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας
με δαπάνες του ΤΕΙ Λάρισας για ξεκούραση. Το βράδυ όλη η αποστολή μαζί διασκέδασε σε ταβέρνα!
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Το πρωί της Τρίτης 10/5/2011 η αποστολή
επισκέφτηκε το εργοστάσιο της εταιρείας ELITON
Ν. Σωτηρόπουλος & Υιοί Α.Ε. που έχει μια
παράδοση περισσότερα από 35 χρόνια και
λειτουργεί σήμερα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η
υποδοχή έγινε από τους: Αναστάσιο
Σωτηρόπουλο, Πρόεδρο της εταιρείας και τα 2
στελέχη της Οικονόμου Γεώργιο και Λευτέρη
Μαϊσογλου, απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού
του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου &
Επίπλου.
Ο κ. Σωτηρόπουλος μίλησε για την ιστορία της
επιχείρησης, για την κατάσταση στην αγορά του
επίπλου κουζίνας, τους στόχους και τις
στρατηγικές της επιχείρησης και απάντησε σε
πολλές ερωτήσεις των σπουδαστών και των
καθηγητών.
Ακολούθησε ξενάγηση με ζήλο και ιδιαίτερη
προθυμία στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου
από τα 2 παραπάνω στελέχη της επιχείρησης, αλλά
και τον ίδιο τον κ. Σωτηρόπουλο, για περισσότερο
από 2 ώρες.
Ο Λευτέρης Μαίσογλου και ο Γιώργος Οικονόμου
μετέφεραν επίσης τις πολύτιμες εμπειρίες τους ως
εργαζομένων τα τελευταία 5 και 2 έτη αντίστοιχα,
ως απόφοιτοι του Τμήματος και ενθάρρυναν και
συνέστησαν σε ποιους τομείς θα πρέπει να
δώσουν έμφαση οι νέοι υποψήφιοι Σχεδιαστές
Επίπλων & Τεχνολόγοι Ξύλου.

Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία ELITON

Στη συνέχεια η αποστολή μετέβη στην έκθεση επίπλων κουζίνας της επιχείρησης στη Κηφισιά όπου ο Λευτέρης και ο
Γιώργος παρουσίασαν τα νέα μοντέλα επίπλων κουζίνας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ενώ εξήγησαν και
αρκετά μυστικά για την πώλησή τους.

Τόσο οι καθηγητές όσο και οι σπουδαστές στο τέλος της ξενάγησης ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τον κ.  Σωτηρόπουλο και
τους αποφοίτους του Τμήματος Λευτέρη Μαίσογλου και Γιώργο Οικονόμου για την άψογη ξενάγησή τους.

Μετά από μια 2ωρη ξενάγηση στην παραπάνω έκθεση, η αποστολή ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στην Καρδίτσα,
έχοντας αποκομίσει όλα τα μέλη της μια πολύτιμη και μοναδική εμπειρία από ένα πλούσιο και γεμάτο διήμερο.

Με όλες τις παραπάνω εταιρείες συζητήθηκαν οι προοπτικές στενότερης συνεργασίας και επικοινωνίας με το Τμήμα
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.

Συνοδοί καθηγητές του Τμήματος στην εκπαιδευτική εκδρομή ήταν ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου
Μάρκετινγκ, Οικονομίας & Διοίκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος Νταλός,
Αναπληρωτής Καθηγητής και Προϊστάμενος του Τμήματος, καθώς και οι εργαστηριακοί συνεργάτες του Τμήματος Δρ.
Μάριος Τρίγκας, Πρεμενιώτου Ελένη Msc και Τσινίδου Μαρία Msc.

Τα Εργαστήρια Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας, και Ποιοτικού Ελέγχου του Τμήματος Σχεδιασμού
& Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τις διοικήσεις
των εταιρειών που αποδέχτηκαν με μεγάλη προθυμία την πρόταση να επισκεφτούμε τις εγκαταστάσεις τους, τα
προαναφερόμενα στελέχη που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ενημέρωση των σπουδαστών μας, καθώς και τη Διοίκηση
του ΤΕΙ Λάρισας για την έγκριση πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης, αλλά και τους 34 συμμετέχοντες
σπουδαστές και σπουδάστριες για την άψογη συνεργασία τους.

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

  Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης
                Αναπληρωτής Καθηγητής


