
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

# Ο στόχος: να βοηθήσει 3.000 νέους, ως το 2020

# Η συμμετοχή: είναι εντελώς δωρεάν 

# Η ευκολία: Δεν χρειάζεται πτυχίο ή κάποια εξειδίκευση 

 για να το παρακολουθήσετε

# Ο τρόπος: συνδυάζει γνώσεις με καθοδήγηση από μέντορες 

 και δικτύωση, συνενώνοντας μεγάλες εταιρείες και φορείς

ΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρακολουθείστε ομιλίες από έμπειρα στελέχη και 

επαγγελματίες, εφαρμόστε τις γνώσεις σας στα workshops με 

τους μέντορες να σας καθοδηγούν και κάντε μια θετική αλλαγή 

στη ζωή σας!

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΩΣ;

Μάθετε περισσότερα cy.coca-colahellenic.com Βρείτε μας facebook.com/LanitisBros

5 - 7 Δεκεμβρίου 2017
ΠΥΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ



Εδώ και 74 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο και 

αποτελούμε τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη 

αλκοολούχων ποτών. Είμαστε μέλος του πολυεθνικού Ομίλου 

Coca-Cola HBC, ενός από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές 

παγκοσμίως, προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company, 

με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες.

Παράγουμε και διανέμουμε τα προϊόντα της The Coca-Cola 

Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, τον 

έτοιμο προς πόση καφέ illy-cafe, και τα mixers Schweppes) 

καθώς και δικά μας προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές 

χυμών και γάλακτος Λανίτης και το Φυσικό Νερό Πηγής 

ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμουμε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, τα 

ενεργειακά ποτά Monster, τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ και 

Pittas και τα snacks Τσακίρης. 

Πίσω από τα προϊόντα μας κρύβεται η αφοσίωση και η αγάπη 

των ανθρώπων, των πελατών, των προμηθευτών και των 

συνεργατών μας. Χάρη σε αυτούς φτάνουμε σε κάθε 

οικογένεια στην Κύπρο με ποιοτικά προιόντα.

Στην Α/φοί Λανίτη, εμπνεόμαστε από τη νέα γενιά της Κύπρου, 

γι’ αυτό και αναλαμβάνουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες, 

υλοποιώντας προγράμματα που οδηγούν σε ένα καλύτερο 

μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες 

της κοινωνίας και διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο σε 

ζητήματα κοινωνικής ευθύνης.

Οι νέοι μπορούν και πρέπει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης. Στρέφουμε την προσοχή μας προς αυτή την 

κατεύθυνση, με αισιοδοξία και υπευθυνότητα, για να τους 

δώσουμε διέξοδο. Αυτό κάνει το “Youth Empowered” - 

προσφέρει σε νέους 18-30 ετών που βρίσκονται εκτός αγοράς 

εργασίας, δεξιότητες, γνώσεις και επαγγελματική δικτύωση, 

ώστε να διεκδικήσουν περισσότερες και ουσιαστικές ευκαιρίες 

απασχόλησης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “YOUTH EMPOWERED” 

“YOUTH EMPOWERED”

H Α/ΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ ΚΑΙ Η THE COCA-COLA 
COMPANY ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“YOUTH EMPOWERED” ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΤΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Φορείς, εταιρείες και οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα μεγάλο δίκτυο 

γνώσης, ανθρώπων και επαφών. Έτσι στηρίζουν, συμμετέχουν και συνεργάζονται με το “Youth 

Empowered”, το οποίο προσφέρει: 

1. Βασικές και χρήσιμες γνώσεις

 Θα αποκτήσετε προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες 

που ενισχύουν το βιογραφικό σας, ώστε να διεκδικήσετε 

περισσότερες θέσεις εργασίας και να είστε κατάλληλα 

προετοιμασμένοι για να τις κερδίσετε!

 Το πλούσιο διδακτικό υλικό καλύπτει τις ενότητες: 

 • οι δουλειές του μέλλοντος

 • τι αναζητούν οι εργοδότες

 • δημιουργία βιογραφικού & προετοιμασία για συνέντευξη

 • κατανόηση δυνατών και αδύνατων σημείων

 • αλληλεπίδραση και δικτύωση

 • επικοινωνιακές δεξιότητες

 • business planning

 • διαχείριση έργων και χρόνου

 • βασικές γνώσεις οικονομικών

 • δεξιότητες πωλήσεων 

 • τεχνικές διαπραγματεύσεων

 • καινοτομία και επιχειρηματικότητα

 • αρχές μάρκετινγκ

 • ανάλυση αγοράς στόχου

2. Καθοδήγηση από μέντορες και στελέχη της αγοράς

 Θα συνδεθείτε με σημαντικούς μέντορες και υψηλόβαθμα 

στελέχη της αγοράς, τόσο από την Α/φοί Λανίτη όσο και από 

την The Coca-Cola Company. Πρόκειται για ανθρώπους με 

μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους και εξειδίκευση στην 

εξέλιξη των δεξιοτήτων των ομάδων τους. 

3. Δυνατότητες δικτύωσης

 Έχετε προσόντα και γνώσεις, πολλές φορές, όμως, λείπει η 

πρόσβαση στους φορείς που μπορούν να προσφέρουν 

εργασία. Το “Youth Empowered” σας φέρνει σε επαφή με ένα 

ευρύ δίκτυο ανθρώπων και εταιρειών και σας εξασφαλίζει 

σημαντικές δυνατότητες δικτύωσης. 


