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ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
 
Κάθε επιχείρηση που αποφασίζει να αναπτυχθεί µε franchising, πρέπει 

να έχει σαφή αντίληψη και γνώση µιας σειράς παραγόντων που θα 

εξασφαλίσουν την οµαλή ανάπτυξή της, αλλά και θα εγγυηθούν τη διατήρηση 

της επιτυχίας της σε βάθος χρόνου.  
 

Mε αφορµή τη συµπλήρωση 10 ετών ενεργής και δηµιουργικής 
δραστηριοποίησης στο χώρο του franchising, η Εταιρεία Συµβούλων  The 

Franchise Co, διοργανώνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007 στο 

ξενοδοχείο Τhe Athenian Callirhoe, ηµερίδα µε θέµα:  
 

««ΠΠώώςς  νναα  ααννααππττύύξξεεττεε  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσήή  σσααςς  µµεε  ffrraanncchhiissiinngg»»  
 

Σκοπός της ηµερίδας είναι να ενηµερώσει υφιστάµενους και 
υποψήφιους franchisors, αναλύοντας κρίσιµα θέµατα όπως: 
 

 Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός ενός δικτύου franchise  

 Η σηµασία του concept σε ένα σύστηµα franchise  

 Ηγεσία και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού σε ένα σύστηµα franchise 

 Προσέλκυση franchiseeς: Σύγχρονες µέθοδοι ανάπτυξης 

 Η νοµική διάσταση ενός συστήµατος franchise  
 

Θα µιλήσουν έµπειροι σύµβουλοι της The Franchise Co, έγκυροι 

νοµικοί σύµβουλοι του Franchising, καθώς και ειδικοί σε θέµατα ηγεσίας και 

management. Η συµµετοχή στην ηµερίδα είναι δωρεάν.  

 
 
 

∆ιοργάνωση: 
 

 
Χορηγός Επικοινωνίας: 

 
 

 
 

Πώς να αναπτύξετε την 
επιχείρησή σας  
µε franchising 

Πρόσκληση 

Λεπτοµέρειες 
ηµερίδας 
 

Ηµεροµηνία: 
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 
2007 
 

 

Ώρα προσέλευσης: 
5:30 µµ (καφές & 
snack) 
 

 

Ώρα έναρξης:  
6:00 µµ 
 

 

Ώρα λήξης:  
9:00 µµ 
 

 

Τόπος ∆ιεξαγωγής: 
Τhe Athenian 
Callirhoe Hotel  
 

 

Αίθουσα  
Christina Hall 
 

 

∆ιεύθυνση: 
Καλλιρόης και 
Πετµεζά 32, Αθήνα 
Τ. 210 9215353 
www.tac.gr 
 

www.thefranchiseco.gr
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Λεπτοµέρειες εγγραφής 

Όνοµα Εταιρείας:  

∆ιεύθυνση Εταιρείας:  

Τηλέφωνο Εταιρείας:  

Ονοµατεπώνυµο Συµµετέχοντος:  

Θέση στην εταιρεία:  

Προσωπικό Τηλέφωνο:  

 
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν συµµετέχοντες, παρακαλούµε 

συµπληρώστε τα στοιχεία τους παρακάτω: 
 
Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων:  

1. Ονοµατεπώνυµο:  

Θέση στην εταιρεία:  

Προσωπικό Τηλέφωνο:  

2. Ονοµατεπώνυµο:  

Θέση στην εταιρεία:  

Προσωπικό Τηλέφωνο:  

3. Ονοµατεπώνυµο:  

Θέση στην εταιρεία:  

Προσωπικό Τηλέφωνο:  

 

 
 

Παρακαλούµε θερµά για τη συµπλήρωση της φόρµας συµµετοχής το αργότερο έως τις 20 
Ιουνίου 2007 και την αποστολή της: 

 
 

 Με fax στο 2106752864 

 Με email στο vivanova@tfc.gr  

 Ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: The Franchise Co, Εθνικής Αντιστάσεως 84Α,  15231, Χαλάνδρι.  

 Τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 210 6756200, κα. Βλάντι Ιβάνοβα & κα. Κατερίνα Γκούµα.    

 
∆ήλωση συµµετοχής 


