Πανευρωπαϊκή Έρευνα για την Επαγγελματική Επιτυχία από τη Μίλητο & την Knowl
με τη συνεργασία της ICAP Group
Έρευνα που σκοπό έχει τον ορισμό της Επαγγελματικής Επιτυχίας καθώς και την παροχή
απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αλλά και την υποστήριξη
που μπορεί να λάβει κάποιος στην πορεία επιδίωξής της, διενεργείται από την εταιρεία
συμβούλων Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες και την Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl, με τη συνεργασία της ICAP Group A.E.
Η Έρευνα υποστηρίζεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων
Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε), την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, το Hellenic American
College (HAEC), το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα (Business Mentors), και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Γυναίκες και
Τεχνολογία (ECWT).
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όποιον έχει επιδιώξει και κατακτήσει την
επαγγελματική επιτυχία, με σκοπό να φωτίσει μια σημαντική πτυχή της επαγγελματικής,
κοινωνικής και ατομικής πραγματικότητας, όπως τη βιώνουν ή/και τη στοχάζονται
καθημερινά χιλιάδες επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.
Τα ευρήματα της έρευνας θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και παρακίνησης, για όσους
επιζητούν την επαγγελματική επιτυχία και μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία
ουσιαστικής υποστήριξης, σκέψης και δράσης για όσους επεξεργάζονται και
προτείνουν πολιτικές απασχόλησης.

Είστε επαγγελματίας, επιχειρηματίας ή στέλεχος επιχείρησης;

ΚΛΙΚ & ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ!
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Για τη Μίλητο
Η Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων και
καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα όπως Επιχειρηματικότητα, Απασχόληση, ΕΕΚ, Γεωργία,
Πολιτισμός, ΜΜΕ, Έρευνα & Ανάπτυξη, κλπ. Προνομιακά πεδία δραστηριότητάς είναι η επικοινωνία και
δημοσιότητα, η επιχειρησιακή ανάπτυξη, η διαχείριση και διοργάνωση εκδηλώσεων και οι ευρηματικές
εκστρατείες μαζικής ενημέρωσης. Με περισσότερα από 30, συγχρηματοδοτημένα από την ΕΕ, έργα στο
ιστορικό της, η Μίλητος έχει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων έργων. Μεταξύ άλλων, η
Μίλητος είναι ο Σύμβουλος Δράσεων Επικοινωνίας του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,

Σύμβουλος Εκστρατειών Ενημέρωσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και
Εθνικός Συντάκτης του Τακτικού Ευρωβαρομέτρου.
Για τη knowl
Η knowl είναι ένα δυναμικό, συμμετοχικό δίκτυο για τη μετάδοση και απόκτηση γνώσης, βασισμένο στις
αρχές της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, που φιλοδοξεί να διευρύνει τα όρια και να
εμπλουτίσει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών πρακτικών και της μαθησιακής διαδικασίας, προτείνοντας ένα
ευέλικτο, κοινωνικά ευαίσθητο μοντέλο δράσης. Με λίγα λόγια, η knowl είναι μια «Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση Συλλογικού Σκοπού» με βασικό στόχο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε άτομα με
μειωμένη ή καθόλου πρόσβαση στη γνώση εξαιτίας ατομικών, κοινωνικών ή οικονομικών περιορισμών.
Για την ICAP Group
H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους - είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις
στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με
θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Κύπρο και στην Τουρκία. Μετά την εξαγορά της
στις αρχές του 2007 από το SEEF Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ICAP Group έχει εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, παρέχοντας ένα
μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk
Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People Solutions.

Με την υποστήριξη

