
Ποιοι είµαστε: Το ανθρώπινο δυναµικό της projectyou αποτελείται από εξειδικευµένους εκπαιδευτές, πιστοποιηµένους project managers, ειδικούς 
συµβούλους επιχειρήσεων και έµπειρα άτοµα στη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων.

Γιατί εµάς;
•  ∆ιευρυµένο γνωστικό υπόβαθρο
•  Υποστήριξη ένας-προς-έναν
•  ∆ιαδραστικές µέθοδοι διδασκαλίας
•  ∆ωρεάν υποστήριξη µετά την παροχή της υπηρεσίας, για πάντα
•  ∆υνατότητα φυσικής και διαδικτυακής υποστήριξης
•  Εκπτώσεις και ειδικές προσφορές
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“ Έχω συνεργαστεί στενά µε 
στέλεχος της projectyou για 

περισσότερα από 4 χρόνια και 
έχω εντυπωσιαστεί µε τη δουλειά 

της. Είναι ικανή στην παροχή 
     συµβουλευτικών υπηρεσιών 

και πάνω απ’ όλα φέρνει 
αποτελέσµατα.” Μ.∆., ΕΡΤ Α.Ε.

Λένε
για εµάς

…

Εταιρίες που µας 
εµπιστεύτηκαν ... 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Εκπαίδευση •  Logistics – Προετοιµασία για την Πιστοποίηση ELA
•  Project Management - Προετοιµασία για την πιστοποίηση ΙPMA
•  Γίνε Ηγέτης Αλλαγών
•  ∆ιερεύνηση αιτιών – Πραγµατογνωµοσύνη ατυχηµάτων
•  Αποτελεσµατική Λήψη Αποφάσεων
•  Οικονοµικά για Μηχανικούς και Στελέχη Παραγωγής
•  Ανάπτυξη Καριέρας και Ανθρώπινου Κεφαλαίου
•  Business Development
•  Επικοινωνία – Personal Branding
•  Presentation Skills

Συµβουλευτικές
υπηρεσίες

•  Επιχειρηµατικά Σχέδια - Μελέτες
•  Υπηρεσίες Marketing & Επικοινωνίας
•  ∆ιαχείριση Έργων από πιστοποιηµένους Project Managers
•  Αναδιοργάνωση Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών – ΒPR
•  Οργάνωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων
•  E-mentoring σε startup εταιρείες & στελέχη

∆ια ζώσης & 
διαδικτυακές 

Επιχειρηµατικές 
Εκδηλώσεις

•  Σεµινάρια
•  Ηµερίδες
•  Συνέδρια
•  Εταιρικές Εκδηλώσεις
•  Παρουσιάσεις
•  Συνελεύσεις – Εκλογές

Κερδίστε γνώση! Γραφτείτε στα σεµινάριά µας!* *Επιδοτούνται έως 100% από το ΛΑΕΚ.

Αναπτύξτε τον εαυτό σας!

στόχευσε.

ψηλά. Σας υποστηρίζουµε στην επαγγελµατική σας εξέλιξη µε εκπαίδευση, 
mentoring & branding.

Είχα την ευκαιρία να 
συµµετέχω σε 3 σεµινάρια της 

projectyou. Όλα ήταν οργανωµένα 
µε επαγγελµατισµό, οι 

εκπαιδευτές ήταν πολύ καλοί και 
η όλη εκπαιδευτική εµπειρία ήταν 
τέλεια!» Σ.Φ., Ελληνικά Πετρέλαια

Λένε
για εµάς

…

“Τα στελέχη της projectyou 
είναι επαγγελµατίες σύµβουλοι 
επιχειρήσεων που προσφέρουν 

πάντα πολύ υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών και την 

     καλύτερη αξία σε ό,τι 
κάνουν.” Γ.Χ., Youtravel.com

Λένε
για εµάς

…

Ζητήστε τις υπηρεσίες µας είτε ανά Project είτε ως Οutsourced Department!
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