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Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με το Lifelong Learning Center του ACT
(Μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια), διοργανώνουν Σεμινάριο Επιχειρηματικής Στρατηγικής με τίτλο
«Competition Demysti�ed».

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση των δύο προηγούμενων κύκλων, ο 3ος κύκλος του Σεμιναρίου θα ξεκινήσει την
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17.00, στις εγκαταστάσεις του ACT (Πυλαία, Θεσσαλονίκη).

Τι είναι στρατηγική;
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Τι ακριβώς είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πως ποσοτικοποιείται και πως τελικά μετριέται; Πως
δημιουργείται και πως συντηρείται;
Πότε πρέπει να ξεκινήσει ή να εμπλακεί μια εταιρεία σε πόλεμο τιμών; Πότε και πως ακριβώς «εισβάλλει»
σε αγορές που υπάρχει ήδη σοβαρός ανταγωνιστής; Τι επιλογές άμυνας έχει ο ήδη υπάρχων ανταγωνιστής;
Πως η ύπαρξη ή όχι ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επηρεάζει την αποτίμηση της εταιρείας, τις
αποφάσεις για επεκτάσεις και τις αποφάσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις;
Πότε και πως πρέπει να κάνουμε συμμαχία με τους ανταγωνιστές μας;

Αναζητήστε τις απαντήσεις στο Σεμινάριο Επιχειρηματικής Στρατηγικής «Competition Demysti�ed», που
συνδιοργανώνουν ο ΣΒΕ και το Lifelong Learning Center του ΑCT, μέσα από καινοτόμες μεθόδους, ειδικά επιλεγμένα
Harvard Business Cases, και συμβουλές από επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Τζέκης Φλωρεντίν, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EBITS MBA, Columbia
Business School.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.act.edu/business-strategy.
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