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Την Παρασκευή 01 Aπριλίου 2016, οι 19 μαθητές “επιχειρηματίες¨ του ΕΕΕΕΚ Αγίου
Δημητρίου έλαβαν μέρος για δεύτερη συνεχή χρονιά στην 10η Πανελλήνια Εμπορική
Μαθητική Έκθεση Trade Fair 2016 με την εικονική επιχείρηση ΦρουτοΕΕΕΕΚπλήξεις. Η
έκθεση έγινε στο Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens” στο Μαρούσι, στο πλαίσιο του
προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης» που υλοποιείται από το εργαστήριο
Μαγειρικής του σχολείου μας, σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων
ΣΕΝ/JA Greece.

Οι νεαροί “επιχειρηματίες” παρουσίασαν τη δημιουργική και επιχειρηματική τους δράση
στους συμμαθητές τους από άλλα σχολεία, σε καθηγητές και στους περαστικούς πελάτες
τους. Τραγούδησαν όλοι μαζί με μεγάλο ενθουσιασμό το τραγούδι των
“ΦρουτοΕΕΕΕΚπλήξεων” και παρουσίασαν στο κοινό το νέο τους βίντεο. Έδωσαν
συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. και με μεγάλη χαρά υποδέχτηκαν τον διακεκριμένο Σεφ κ. Ηλία
Μαμαλάκη, ο οποίος παρευρέθηκε για αρκετή ώρα στο περίπτερο τους στηρίζοντας τη
συμμετοχή τους, κουβέντιασε μαζί τους, μοιράστηκε τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους και
στο τέλος αφού φωτογραφήθηκε μαζί τους, δοκίμασε τα προϊόντα τους και τους έδωσε τα
θερμά του συγχαρητήρια για τη δράση τους.

Μεγάλη εντύπωση έκανε το περίπτερο των “ΦρουτοΕΕΕΕΚπλήξεων” με το επιβλητικό
δέντρο που επιμελήθηκε μαζί με τους μαθητές του ο καθηγητής εικαστικών του σχολείου κ.
Ιωάννης Ζαγοραίος, το οποίο στολίστηκε με τα προϊόντα της επιχείρησης. Σημαντική ήταν
επίσης και η συμβολή του Εργαστηρίου Κεραμικής σε περίτεχνες κεραμικές δημιουργίες.

Τα προϊόντα της επιχείρησης βρήκαν για άλλη μια φορά ιδιαίτερη ανταπόκριση από τους
επισκέπτες της έκθεσης λόγω της ποιότητας αλλά και της προσιτής τους τιμής. Οι μαθητές
ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την πώληση και προώθησή τους, μοιράζοντας παράλληλα σχετικό
προωθητικό υλικό, καθώς και ερωτηματολόγια διερεύνησης ικανοποίησης των πελατών
τους. Τα έσοδα των πωλήσεων θα διατεθούν και φέτος για την ενίσχυση των οικονομικά
ασθενών οικογενειών του σχολείου.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες
μας:
Τα σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και LIDL, την γραφίστρια μας κ. ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, την
υαλουργία YIOULA, την εταιρεία ειδών συσκευασίας ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ, το σωματείο Α’
ΛΑΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, την εταιρεία γραφικών τεχνών ΕΨΙΛΟΝ, την εταιρεία ψηφιακών
εκτυπώσεων-offset ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, το τυπογραφείο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, την εταιρεία με είδη
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δώρων ΕΝΝΕΑ, την εταιρεία χαρτοσυσκευασιών ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ, το
βιβλιοπωλείο ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ, το πρατήριο ποτών Π. ΔΗΜΟΥ, την κάβα ΑΜΟΡΓΙΟΝ και όλους
τους υποστηρικτές και συνεργάτες μας, ιδιαίτερα τον Δήμο Αγίου Δημητρίου και τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου, το Ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΣ, την
εταιρεία METLIFE, το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος ΚΕΜΕΛ και την HECATA life
and business coaching για την οικονομική και ηθική τους υποστήριξη. Ευχαριστούμε επίσης
τον εθελοντή επιχειρησιακό μας σύμβουλο κ. Γιώργιο Μπουλούκο για την πολύτιμη
συνεργασία του, τον κ. Στέλιο Χατζηαργυρίου για τη σύνθεση του τραγουδιού των
ΦρουτοΕΕΕΕΚπλήξεων, τον κ. Φίλιππο Κατραλή για την ηχογράφηση του τραγουδιού μας,
την καλλιτεχνική ομάδα ΟΝΕΙΡΟΚΥΚΛΟΙ για την επιμέλεια παραγωγής του βίντεο μας
καθώς και την συνάδελφο μας κ. Ελίνα Τζέλλα, εκπαιδευόμενη διερμηνέα, για την
εθελοντική της συμμετοχή στη παρουσίαση του βίντεο στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
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