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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    (1997 – σήµερα) 
 
Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών  µε εξειδίκευση  στη ∆ιαχείριση, Συµβουλές και Εφαρµογή Συστηµάτων ISO, 
Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. 
 
Ως Σύµβουλος Επιχειρήσεων  υποστήριξα, ενδεικτικά µεταξύ πολλών επιχειρήσεων & οργανισµών, τις ακόλουθες: 
 
MARBELLA CORFU HOTEL/ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ DATATECHNIKA /AGGELAKIA RESTAURANTS / ΕΒΓΑ/ PERBACCO / EOMMEX / KEK ΓAIA 
/ EUROPRISE Environment / ON TIME CONCEPT / ISOQAR / IQCERT/ IMPORTEX  /JOAN RECORDS /AGC 
AVGERINOPOULOU / THE CONTINUITY CO./BRAZILIAN COFFEE STORES / INFOCAFE / ∆ΕΛΤΑ/ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ / 
INFORAMA CENTER / STEDIMA PRC-TMI / PUBLICA / PANRAL / TOP CLUB / ΜΟΡΦΗ  
 
 
 

10/2011-Σήµερα 
 
Σύµβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 
∆ιαχειριστικά Συστήµατα ISO, Σχεδιασµός 
επιχειρηµατικών σχεδίων,mrkting/πωλήσεων 

POSITION : Free Lancer 

2005 -  9/2011 

 
iPARK Business Consultants 
(ISO,Υπηρεσίες Επιχειρείν, Αudiovisual prod) 
 

POSITION : Συνιδρύτρια , Σύµβουλος  ISO /  
Επιχειρείν  &  Marketing 

2002 -  2004 

 
FILIA Homewear 
Τοµέας δραστηριότητας των ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ, σε λευκά είδη) 
 

POSITION : Γενική ∆ιευθύντρια τοµέα 

1999 – 2002 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΖΗΡΙ∆Η 
 
POSITION:  ∆/ντρια Επικοινωνίας & 

Marketing 

1995 – 1996 ΕΒΓΑ Α.Ε. (Βιοµηχανία γαλακτοκοµικών 
προϊόντων & χυµών) 

POSITION:  ∆/ντρια Κλάδου Προϊόντων & 
Ανάπτυξης ∆ικτύου Franchise 

1993 – 1995 
GOODY’S   S.A.                                 
(Όµιλος εστιατορίων  γρήγορης εστίασης) 
 

POSITION:  ∆/ντρια Marketing Ν.Ελλάδος 
 

1991 – 1993 FRIESLAND HELLAS   S.A.  
(Γαλακτοκοµικά προϊόντα & παιδικές τροφές) 

POSITION: Υπεύθυνη πωλήσεων Μεγάλων 
Πελατών (K/A Sales) 

1982 – 1990 

 
BEBELAC HELLAS S.A. 
(Βιοµηχανία παιδικών τροφών &  διατροφικών 
προϊόντων) 
 

POSITION: Αναπληρώτρια Γ.∆/ντρια  & 
∆/ντρια Προµηθειών 

1981 – 1982 

 
AMI S.A. 
(Αντιπροσώπευση , Εµπορία & Service 
Ιατρικών Μηχανηµάτων & Συσκευών) 
 

POSITION:  Υπεύθυνη Εισαγωγών 
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Ειδικότερα : 
 
• Το 2004, µαζί µε τον Αλέξανδρο Παπαχριστόπουλο, δηµιουργήσαµε την εταιρία iPARK. Η εταιρία αποτελείτο 

από δύο τοµείς υπηρεσιών α) την συµβουλευτική προς επιχειρήσεις και β) την παραγωγή οπτικοακουστικών 
προϊόντων-υπηρεσιών. Ως Σύµβουλος επιχειρήσεων µε κύρια υπεύθυνη του πρώτου τοµέα ανέπτυξα: 1) την 
πελατειακή βάση κατά 50%, 2) νέες υπηρεσίες & προϊόντα, όπως :την διαχείριση κοινοτικών & κρατικών 
επιδοτήσεων, την εφαρµογή συστηµάτων HACCP & νέων προτύπων ISO22000, υπηρεσίες ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης,3) συµφωνίες µε νέους συνεργάτες για ανάπτυξη πωλήσεων, ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, 4) 
συµφωνία συνεργασίας µε Επίκουρο Καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστήµιου, για υποστήριξη σε έργα που 
αφορούν συστήµατα( ISO 22000 Food Safety- HACCP / ISO14001 Environment), 5) ενέργειες marketing /PR, για 
προβολή & προώθηση της εταιρίας (ανάπτυξη site εταιρίας, χορηγική συµµετοχή σε συνέδρια, mailing & fup).  
Μεταξύ των εγχωρίων πελατών, ήµουν υπεύθυνη  για τους πελάτες εξωτερικού, κυρίως στις Η.Π.Α, & Κ.Ευρώπη 
(Ελληνοαµερικανικές & Γερµανοελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις, στον τοµέα τροφίµων & ποτών), 
υποστηρίζοντας τους  σε έρευνα νέων προϊόντων & προµηθευτών από την Ελληνική αγορά, µε συχνά ταξίδια 
στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Τέλος, ανέπτυξα επιχειρηµατικές επενδυτικές προτάσεις, για νεοιδρυόµενες 
επιχειρήσεις, και αντιπροσώπευσα πελάτες σε διαπραγµατεύσεις για επενδύσεις σε αντίστοιχα Forum στην 
Ελλάδα ( η τεχνογνωσία µου αφορά το τοµέα τροφίµων στην παραγωγή και το εµπόριο) . Η εταιρία σταµάτησε 
να λειτουργεί τέλη του 2011, λόγω παύσης έργων µέσω ΕΣΠΑ και της δραµατικής πτώσης ζήτησης έργων απο 
τους πελάτες της, ως αποτέλεσµα της γενικότερης οικονοµικής κρίσης της χώρας µας. 

• Ως Γενική ∆ιευθύντρια της  FILIA , ανασχεδίασα την δοµή & το οργανόγραµµα της δραστηριότητας, ανέθεσα & 
κατένειµα αρµοδιότητες, εισήγαγα & καθιέρωσα την κατάρτιση ετήσιων προϋπολογισµών και στόχους 
πωλήσεων, ανέπτυξα νέα κανάλια πωλήσεων (corners / shop in shops ),  ανέπτυξα νέες σειρές προϊόντων, 
διαχειρίστηκα & ελαχιστοποίησα αποθέµατα, διαπραγµατεύτηκα, σύναψα συµβάσεις & ανάπτυξα νέες πηγές 
προµηθειών στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Πακιστάν ). Τους 
τελευταίους 12 µήνες, εισήγαγα και εφάρµοσα συστήµατα αντιµετώπισης κρίσεων, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν τα έντονα προβλήµατα ρευστότητας και βιωσιµότητας που προκλήθηκαν από την µητρική 
εταιρία (ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ) και που οδήγησαν τον τοµέα σε ουσιαστική παύση εργασιών. 

• Ως ∆ιευθύντρια Marketing &  Επικοινωνία, στα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΖΗΡΙ∆Η, σε διάστηµα 6 µηνών:     1) Ετοίµασα 
και εφάρµοσα την επικοινωνιακή πολιτική µετεγκατάστασης του σχολείου στις νέες του εγκαταστάσεις στα 
ΣΠΑΤΑ 2) Οργάνωσα και ανάπτυξα, ένα πλήρες τµήµα υποστήριξης υπηρεσιών Marketing και προώθησης 
πωλήσεων/εγγραφών, µέσω εσωτερικών ανακατατάξεων και νέων προσόψεων, 3) Εισήγαγα και έβαλα σε 
εφαρµογή ένα 5ετες  marketing plan και  budgeting, βασισµένο σε ετήσιους στόχους και συστήµατα 
επιβράβευσης, 4) Εφάρµοσα  ερευνές αγοράς και ανάλυσης των τάσεων και καθιέρωσα στρατηγικές 
τιµολόγησης,  5) Εισήγαγα το  concept K/A sales, µε σκοπό την αύξηση των εγγραφών, µέσω µακροπρόθεσµων 
συµφωνιών µε Νηπιαγωγεία, όπως επίσης και µε Τµήµατα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού µεγάλων 
Ελληνικών & Πολυεθνικών εταιριών.  

• Για λογαριασµό της ΕΒΓΑ Α.Ε., σε ένα  διάστηµα 8 µηνών, δηµιούργησα & ανέπτυξα, ένα καινούργιο brand 
franchise, µε την επωνυµία «HOT and ICE» (καταστήµατα και σηµεία πώλησης χύµα παγωτού), ανέπτυξα 4 
καταστήµατα στην Αθήνα και 2 στην επαρχία, ανεβάζοντας τις πωλήσεις catering  της εταιρίας , κατά 15%. 

• Η συνεργασία µου µε την  GOODY’S  S.A., µου έδωσε την δυνατότητα να δηµιουργήσω και διαµορφώσω ένα  
νέο τµήµα Marketing, που θα υποστήριζε την αναπτυσσόµενη δραστηριότητα της εταιρίας στην Ν. Ελλάδα, το 
οποίο στην συνέχεια υποστήριξε την ανάπτυξη, την λειτουργία και την επικοινωνιακές ανάγκες  12 νέων 
καταστηµάτων, την ανάπτυξη και τοποθέτηση στην αγορά 4 νέων προϊόντων και των συσκευασιών τους ( Salad 
Bar, Μακαρονάδες, Πιάτα σαλάτας, Σάντουιτς) . Επίσης έγινε δεκτή από την διοίκηση της εταιρίας, η πρόταση 
µου για την δηµιουργία ενός µοναδικού «εργαλείου» ∆ηµοσίων Σχέσεων της εταιρίας, µίας αίθουσας τέχνης στο 
κεντρικό κατάστηµα της Κηφισίας (παλιός FLOCA), όπου τελικά  µετά από µελέτη &  τον σχεδιασµό λειτουργίας , 
ιδρύθηκε και λειτούργησε για 6 χρόνια η  FLOCART gallery. 

• Ως Αναπληρώτρια Γ. ∆/τρια της  BEBELAC HELLAS., υποστήριξα την εικόνα & την θέση της εταιρίας στην 
αγορά, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων & brands  (BEBECALM, SWEET DELIGHT ζελέ & 
κρ.καραµελέ,πουτίγκες), βελτιστοποιώντας το κόστος των α΄υλών & υλ. συσκευασίας, των παραγωγικών 
διαδικασιών, εισάγοντας & επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, αναπτύσσοντας νέες εξαγωγικές αγορές , 
επιτυγχάνοντας για δύο συνεχόµενα έτη,  την απονοµή του Ετήσιου Εξαγωγικού Βραβείου από το ΕΒΕΑ. 
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EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

    AMERICAN COLLEGE of GREECE (DEREE College)    
B.A. Degree in Economics 

                                                    1980-1984 , Αθήνα 
 

    Σχολή Μωραϊτη ( Λύκειο)                                                    
1977-1979, Π.Ψυχικό 

    PIERCE COLLEGE ( Γυµνάσιο)                                         
                                       1974-1976, Αγ.Παρασκευή 

Είχα την τιµή να µαθητεύσω κοντά σε εκλεκτούς καθηγητές, όπως : o  καθηγητής κος Κώστας Γεωργουσόπουλος,  o  
καθηγητής κος Χ. Γιανναράς και ο µακαριστός Ματθαίος Μουντές (στα αρχαία κείµενα & θέατρο / Φιλοσοφία / 
Θρησκεία & Λογική , αντίστοιχα) 
 

  Παρακολούθηση πολλών εργαστηρίων και σεµιναρίων, µου προσέφεραν επιπλέον ενηµέρωση και εξειδίκευση 
σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως: 

   ISO 9000:-2000 / ISO 22000 / Series Auditor / Lead Auditor IRCA Training Course 
 ∆ηµόσιες Σχέσεις,  Οργάνωση Οµάδων Εργασίας (Team Building),   Επιχειρηµατική Ανάλυση Βιωσιµότητας 

(Business Feasibility Analysis),  ∆ιαπραγµατεύσεις, Personal Profile Systems (∆ιοίκηση Ανθρώπινου 
∆υναµικού), the ADIZES Institute Methodology for Bus. Restructuring -Μεθοδολογία Αναδόµησης 
Επιχειρήσεων. 

  Local Store Marketing, (µάρκετιγκ διαχείρισης καταστήµατος), και πολλά σεµινάρια σε θέµατα Franchising,  
όπως: “ Α-Ω της αγοράς µιας άδειας Franchise”,“Ίδρυση & Ανάπτυξη ενός συστήµατος Franchise 

 
 ΓΛΩΣΣΕΣ: Πολύ καλά Αγγλικά (Proficiency level),  Γαλλικά (D A1) 

 
   COMPUTER SKILLS: Εξαιρετικές γνώσεις σε MS Office, MS Visio, CRM, Internet adequacy: Firefox, Safari, 

Gmail, Blogger, FB, LinkedIn, YouTube, Skype, Social media, MobileMe 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Μέλος στο EBEA   
 Σ.Ε.Β. (πρώην µέλος ∆.Σ.) 
 ΚΛΙΜΑΚΑ (µη κερδοσκοπ οργ) : µέλος & υποστηρίκτρια  

 Η πολύχρονη ενασχόληση µου µε τις καλές τέχνες, µε οδήγησε το 1993 στην δηµιουργία της FLOCART art 
gallery   σε συνεργασία µε την κα Ντέµη Μωραϊτου και χορηγό την Goody’s A.E. 

 Η δηµιουργική γραφή ήταν από τα νεανικά µου χρόνια, µόνιµος σύντροφος έκφρασης 
      (http://kpetrou.blogspot.com) – (http://facebook.com/katerina.petrou1)

 Πρώην µέλος της Θεατρικής Οµάδας της Σχολής Μωραϊτη (σκηνικά στο θεατρικό του Μαξ Φρις "Ο Μπίντερµαν & 
οι Εµπρηστές", θέατρο του παραλόγου) 

 Υποστήριξα σαν βοηθός παραγωγής την δηµιουργία των ντοκυµαντέρ “Φυτοφάρµακα “ του Ζ.Μουτάφη  και 
"Αγιογραφώντας" και "Αγιάσος" του σκηνοθέτη Α.Παπαχριστόπουλου 

 Παρακολούθησα τα µαθήµατα κινησιολογίας, στο θεατρικό εργαστήριο της Μαρίας Πανούτσου (2008) 
 Συµµετείχα σαν κοµπάρσος, στα γυρίσµατα της νέας ταινίας του Γ.Σµαραγδή,  µια επική ιστορία για την ζωή του 
Ι.Βαραβάκη στην Ελλάδα & στην Ρωσία, µε τίτλο  “Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι” ( 12/2011).  

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

 
Γεννήθηκα στην Αθήνα, στις 21 ∆εκεµβρίου 1961 και είµαι παντρεµένη. 

 

http://kpetrou.blogspot.com/
http://www.facebook.com/katerina.petrou1
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