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Η ΑΑΝΚΑΛ αλλάζει …. σελίδα!
Η ΑΑΝΚΑΛ Α.Ε. ανανέωσε και αναβάθμισε την ιστοσελίδα της. Η νέα ιστοσελίδα είναι γεγονός
από τις 20 Μαίου 2019. Η νέα ιστοσελίδα είναι ξεχωρίζει σε επίπεδο
σχεδιασμού, με βελτιωμένη υποδομή και εμπλουτισμένη με νέα
προϊόντα. Το φιλικό περιβάλλον της διευκολύνει την περιήγηση στο
περιεκτικό πληροφοριακό υλικό των προϊόντων και υπηρεσιών της
ΑΑΝΚΑΛ και των εταιριών που αντιπροσωπεύει. Ο ιστότοπος είναι χρηστικός και
αποτελεσματικός σαν εργαλείο εξυπηρέτησης και πληροφόρησης, αντανακλώντας την παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την ψηφιακή διευκόλυνση των πελατών. Οι πελάτες μπορούν
τώρα να κάνουν εγγραφή για να δούν τις τιμές τους και να τοποθετήσουν παραγγελία στο
σύστημα για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους. Δείτε το σύγχρονο πρόσωπο της
ΑΑΝΚΑΛ στη νέα ιστοσελίδα της www.aankal.gr

Νέα μανία: Παντρεύονται μέσα σε βιβλιοπωλεία.
Έναν πρωτότυπο βρήκαν οι διευθύνοντες των κινεζικών παραδοσιακών βιβλιοπωλείων, τα οποία
απειλούνται με εξαφάνιση λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου
να κρατηθούν ζωντανά. Τη διοργάνωση γαμήλιων τελετών! Πρόσφατα τελέστηκε γάμος στο βιβλιοπωλείο Γκόγκολ στο Χαρμπίν, πρωτεύουσα της βορειοανατολικής επαρχίας Χαϊλονγκτσιάνγκ. «Δεν το είχαμε σχεδιάσει εξ' αρχής. Καθώς όμως είμαστε
λάτρεις των βιβλίων και μας αρέσει να επισκεπτόμαστε βιβλιοπωλεία, σκεφτήκαμε ότι το να παντρευτούμε σε έναν τέτοιο χώρο θα ήταν μία φρέσκια ιδέα» λέει ο νιόπαντρος Λι. Σε αντίθεση με
τις παραδοσιακές γαμήλιες τελετές που πραγματοποιούνται στις αίθουσες ξενοδοχείων συνοδεία
ποικιλίας πιάτων για πολλούς καλεσμένους, οι γάμοι στα βιβλιοπωλεία έχουν έναν πιο οικείο χαρακτήρα ενώ προσφέρουν στους καλεσμένους βιβλία και άλλα συναφή προϊόντα. «Συνήθως ετοιμάζουμε ένα κόκκινο χαλί επάνω στο οποίο έχουμε τυπώσει ερωτικά ποιήματα», εξηγεί ο Γου
Μπινγκ, ο επικεφαλής του Βιβλιοπωλείου Γκόγκολ και προσθέτει ότι αντί για μπομπονιέρες, προσφέρουν στους καλεσμένους βιβλία, σελιδοδείκτες ή καρτ-ποστάλ, ειδικά σχεδιασμένα με ένα
συγκεκριμένο θέμα για κάθε γάμο. Στον προηγούμενο γάμο, το βιβλιοπωλείο ήταν διακοσμημένο
με πολυελαίους και λουλούδια μπροστά στα ράφια, ενώ στους τοίχους κρέμονταν φωτογραφίες
του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε γράψει επίσης διάφορες ιστορίες για την αγάπη και τις εμπειρίες της
ζωής σε ένα βιβλίο, αντίγραφα των οποίων μοιράσθηκαν στους καλεσμένους. Στη μέση της τελετής, καθένας από τους καλεσμένους έπρεπε να διαβάσει ένα ποίημα που ήταν σημειωμένο με τον
σελιδοδείκτη και στη συνέχεια, ευχήθηκαν στους νιόπαντρους.

Playmobil αναπαριστούν την τραγωδία της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου - Εντυπωσιακές φιγούρες.
Μπορεί στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια να αποφεύγεται συστηματικά η αναφορά στον ελληνισμό
της Μαύρης Θάλασσας και τη Γενοκτονία των Ποντίων, υπάρχουν όμως άνθρωποι που καταφέρνουν να ζωντανεύουν την ιστορία και να διεισδύουν στις
λεπτομέρειές της χάρη στην ευαισθησία που τους διακατέχει. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Σαράντης Γαβάκης, ο οποίος αποτυπώνει φέτος για πρώτη φορά,
αποκλειστικά για το Newpost, την τραγωδία της Γενοκτονίας των Ποντίων μέσα από φιγούρες Playmobil. Πρόκειται για έναν από τους λίγους ανθρώπους που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το λεγόμενο playmobil custom, δημιουργώντας ιστορικές αναπαραστάσεις, με φιγούρες που όλοι μας
έχουμε παίξει όταν είμασταν παιδιά. Είναι ο πρώτος Έλληνας που μετέφερε σε διόραμα με φιγούρες Playmobil την Επανάσταση του 1821 και δημιούργησε την ομάδα PLAYMOBIL GREEK CAMP
στο Facebook, όπου τα μέλη της μοιράζονται τις εμπνεύσεις τους μέσα από αναπαραστάσεις!

Η Office Depot επεκτείνει το δίκτυο αντιπροσώπων της.
Ο μεταπωλητής ανακοίνωσε την προσθήκη της εταιρείας Officesupply.com στο Wisconsin στο δίκτυό της. Αυτή η τελευταία συμφωνία είναι μόνο μία από τις πολλές σημαντικές εξαγορές των αντιπροσώπων που έχει πραγματοποιήσει η Depot τα
τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο μεταπωλητής επικεντρώνεται στην οικοδόμηση του τμήματος επιχειρηματικών λύσεων και της παρουσίας B2B στο μεσαία αγορά. Άλλες αξιοσημείωτες προσθήκες στην «ομοσπονδία» περιλαμβάνουν τα προϊόντα του
Garvey's Office και της Complete Office.

Διαβάστε στο τεύχος
84ο Ο.P.C. Magazine & Creative toys
που κυκλοφόρησε:
«Σχολικές Τσάντες 2019»
…και άλλα πολλά θέματα.

Μαζί κυκλοφορεί &
το ένθετο περιοδικό

«Εξερευνητικά Παιχνίδια»

Η εταιρεία OFFICEMART
(πρώην ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.) ζητά:

Προϊστάμενο Πωλήσεων Sales Supervisor (B2B)
Κωδ. Αγγελίας: SSV-2019-001

H εταιρία OFFICEMART (πρώην ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.)
δραστηριοποιείται 40 έτη στον κλάδο υποστήριξης και εφοδιασμού γραφείων και επιχειρήσεων (Β2Β) προσφέροντας μία πλήρη
γκάμα προϊόντων γραφείου που καλύπτουν
όλες τις καταναλωτικές ανάγκες μίας σύγχρονης επιχείρησης, κατέχοντας κορυφαία
θέση στο χώρο.

Σκοπός Θέσης
Η θέση αφορά στη γενική επίβλεψη των Συνολικών Πωλήσεων της Εταιρείας, τον χειρισμό μέρους του Πελατολογίου και την
Διοίκηση της ομάδας των Πωλήσεων.

Ειδικότερα:

• Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων
και οικονομικών στοιχείων των πελατών,
σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου δράσεων
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου
προϋπολογισμού στόχου πωλήσεων
• Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες

... Συνέχεια στη σελ. 3
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Τα παιδιά λαμβάνουν δωρεές εκθετών από την Spielwarenmesse eG.
Με έδρα τη Νυρεμβέργη, η Spielwarenmesse eG διοργανώνει ετήσια εκστρατεία δωρεάς για περισσότερα από 40 χρόνια. Κατά συνέπεια, περίπου 800 εκθέτες στη φετινή
Spielwarenmesse δώρισαν για άλλη μια φορά τα προϊόντα τους, που κυμαίνονται από παιδικά παιχνίδια και παραδοσιακά επιτραπέζια έως ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Οι δωρεές συμπλήρωσαν περισσότερες από 30 παλέτες που στάλθηκαν σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας στη Νυρεμβέργη και γύρω από τη
Νυρεμβέργη καθώς και σε SOS Children's Villages σε ολόκληρη τη Γερμανία. Στην επερχόμενη
Spielwarenmesse, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2020,
οι εκθέτες θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να δωρίσουν τα παιχνίδια τους.

Οι νικητές των Βραβείων Αριστείας & καινοτομίας της Stationers’
Company 2019.
Οι νικητές των Βραβείων Αριστείας & καινοτομίας της Stationers’ Company 2019 θα ανακοινωθούν
κατά τη διάρκεια γεύματος στο σταθμό Stationers 'Hall του Λονδίνου, του
Ηνωμένου Βασίλειου. Τα φετινά βραβεία προσέλκυσαν 39 συμμετοχές από
όλες τις βιομηχανίες επικοινωνιών και περιεχομένου στις ακόλουθες
κατηγορίες: • Επιχειρηματική διαδικασία • Επικοινωνίες • Εμπειρία Πελατών
• Σχεδιασμός προϊόντος • Απόδοση προϊόντος • Ανάπτυξη υπηρεσιών.
"Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το εξαιρετικό φάσμα των διαφόρων εντύπων που
αποδεικνύουν τις εξαιρετικές εξελίξεις από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις σε μεγάλες πολυεθνικές,
ΜΜΕ και εκπαιδευτικά ιδρύματα", δήλωσε ο πρόεδρος Jill Jones. Οι νικητές θα αποκαλυφθούν στις
25 Ιουνίου. Για να παρακολουθήσετε την απονομή παρακαλώ κάντε κράτηση στο διαδίκτυο ή στο
email admin@stationers.org.

6α ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ PUBLIC: Η βραχεία λίστα των Βραβείων Βιβλίου
Public μπαίνει σε τελική φάση.
2.500 βιβλία, 1.800 συγγραφείς, 160 εκδότες. Οι τελικές λίστες υποψηφίων «έκλεισαν». Το κοινό
θα αποφασίσει τους τελικούς νικητές στο www.publicbookawards.gr. Στα φετινά Βραβεία Βιβλίου Public οι αναγνώστες μέσα από 181.522 ψήφους, διάλεξαν στην πρώτη φάση, ανάμεσα από τις εκδόσεις του 2018, και ανέδειξαν
τις τελικές δεκάδες, τις «μικρές λίστες» των υποψηφίων για τα μεγάλα βραβεία. Από σήμερα ξεκινά το τελικό στάδιο της ψηφοφορίας, που θα αναδείξει τους μεγάλους νικητές. Το www.publicbookawards.gr υποδέχεται κάθε μέλος της βιβλιοφιλικής κοινότητας, για να
επιλέξει με τις ψήφους του τους μεγάλους νικητές. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ανάδειξης των νικητών στα 3 ειδικά βραβεία για τα οποία θα ψηφίσουν κριτικές επιτροπές,
με μέλη έγκριτους επαγγελματίες.

Έλληνες μαθητές ξεχώρισαν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με Lego.
Καινοτομία, έρευνα, μοναδικότητα και έμπνευση είναι τα στοιχεία εκείνα που διακρίνουν τις
κατασκευές των ομάδων που συμμετείχαν και ξεχώρισαν στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας για παιδιά
«First Lego League» που διοργάνωσε το φιλεκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό
σωματείο eduACT- "Δράση για την Εκπαίδευση". Οι The Inventors και οι Next
Generation Kids (NGK) από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας και το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Καλυβίων αντίστοιχα, είναι οι δύο ελληνικές ομάδες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στον
Παγκόσμιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με Lego (World Festival της FIRST LEGO League),
που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ, μεταξύ 17 και 20 Απριλίου κατακτώντας δύο
κύπελλα και μία εξαιρετική διάκριση. Οι The Inventors από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
κατάφεραν να κατακτήσουν το πρώτο βραβείο για την καλύτερη έρευνα με ένα πρότζεκτ που
εστίαζε στην εκγύμναση των αστροναυτών στο διάστημα. Οι Next Generation Kids συμμετείχαν
και αυτοί με τη σειρά τους στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με Lego και
απέσπασαν το πρώτο βραβείο κριτών για την καλύτερη συνολική απόδοση στους τρεις τομείς του
διαγωνισμού, δηλαδή στα Project, Core Values, Robot Design. Ταυτόχρονα, εξασφάλισαν μία θέση
στην κορυφαία οκτάδα του κόσμου στο Robot Game. Η δικιά τους πρωτότυπη κατασκευή
επικεντρώθηκε στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των αστροναυτών και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στο διάστημα.

Εκλογές: Δήμος ανακυκλώνει το χαρτί - Τοποθετεί χαρτοφάγους
σε εκλογικά κέντρα.
Με χαρτοφάγους θα εξοπλίσει την πλειοψηφία εκλογικών του κέντρων ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ι.
Ρέντη, επεκτείνοντας το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού Περιφέρειας Αττικής - ΕΔΣΝΑ και στην
«κάλπη». Οι χορηγούμενοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα εκλογικά κέντρα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ο Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης, σημειώνει: «Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία με στόχο να μεταφέρουμε στους ψηφοφόρους το
μήνυμα της ανακύκλωσης. Ο Δήμος μας συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «Καν’το κι εσύ»
και αποφασίσαμε λόγω των εκλογών να ζητήσουμε από τον ΕΔΣΝΑ και άλλους κάδους προκειμένου να καλύψουμε τα περισσότερα εκλογικά κέντρα σε Νίκαια και Αγ. Ι. Ρέντη. Κανένα ψηφοδέλτιο δεν πηγαίνει χαμένο και αυτή η δράση μας έχει συμβολικό χαρακτήρα. Βεβαίως τα
περιβαλλοντικά προβλήματα είναι μεγάλα και οι προκλήσεις πολλές.

... Συνέχεια από σελ. 1
• Εντοπισμός, προσέγγιση και ανάπτυξη
νέου πελατολογίου-ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου
• Επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, σύνταξη πρότασης συνεργασίας και
κλείσιμο συμφωνίας
• Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων
reports αναφορικά με τα αποτελέσματα,
τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες των πελατών

Απαραίτητα Προσόντα

• Προϋπηρεσία 3 και πλέον έτη σε ανάλογη
θέση ελληνικής ή πολυεθνικής εταιρείας
• Εμπειρία στους κλάδους των Αναλωσίμων
Η/Υ – Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής, θα
εκτιμηθεί επιπλέον
• Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ
• Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
(Excel, Word, PowerPoint), καθώς και συστημάτων CRM
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Οργάνωση, μεθοδικότητα και ομαδικότητα
• Επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοίκηση ομάδας Πωλητών
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
• Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

apanor@officemart.gr

Η εταιρεία OFFICEMART
(πρώην ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.) ζητά:

Key Account
Representative B2B
Κωδ. Αγγελίας: KAR-2019-001

Σκοπός Θέσης
• Εντοπισμός, προσέγγιση και ανάπτυξη
νέου πελατολογίου
• Διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος
πελατολογίου
• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και
των τάσεων της αγοράς.
• Ημερήσια καταχώρηση των ραντεβού σε
λογισμικό CRM.

Απαραίτητα Προσόντα

• Εμπειρία πωλήσεων στο χώρο των επιχειρήσεων (Β2Β).
• Εμπειρία στον κλάδους ΠληροφορικήςΑναλωσίμων Η/Υ – Ειδών Γραφείου, θα
εκτιμηθεί επιπλέον
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
(Excel, Word, PowerPoint), καθώς και συστημάτων CRM
• Πτυχίο 3βάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ ή ΑΕΙ)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αντίστοιχο προσόντων.
• Bonus επίτευξης στόχων.
• Αυτοκίνητο ΙΧ και κινητό τηλέφωνο
• Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικά
αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

apanor@officemart.gr
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