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Koiτn Πετρoπoιiλou, Γεvlκn ΔrευΘ0vτρlo ΣΔΕ
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'Ξπεlτο οno 20 xρovιο στoV ΣΔΞ
n Kοlτn Πετροπo0λoυ οnοxωρεΓοπo τn Γεvlκn ΔrεΟθυvσn τoU Συνδεoμou σUvτoξloδoτουμεVn οπo ] / 1/2o ] 3. Η γυvοiκa πoυ οργοVωσε τn δροσn τoU μοvoυ OVτlΠρoσωΠεUτlKoΟ φoρεο τωv δlοφnμlζoμεvωV σιnV Ξλλοδο κal oυvεβαλε oτn δυvομlκn εξελlξn τoυ μlλοεΙ στo adbusiness Yl' ουτΛv τn σnμovτlκn noρεiο.
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H κυρiα Kαiιn Πετρoπoriλoυ
απoxωρεi απ6 τn ΓεvrκΛ Διεtθυvon τoυ Συvδ6oμoυ Δrαφnμιζoμ6vωv Eλλdδos (ΣΔε) r3oτερα
απ6 μrα πoρεiα 2Ο ετιilv, κατd

τn δrdρκεrα τωv

oπoiωv o Σfv-

δεoμoq κατ6ρθωoε vα εξελrxθεi
oτov δυvαμικ6 φoριiα πoυ εivαι
oliμερα. Στtg γραμμ69 πoυ ακoλoυθor]v n κ. Πετρoπoriλoυ πρo-

xωρd oε 6vαv μrκρ6 απoλoγloμ6

αυτfiq τnq πoρεioq, περlγρdφεr
"κ6ρδιoε" oε αυτd τα 2O
γεμdτα εμπειρiεq καr γvιilοεiq
τα 6oα

xρ6vιo και εκφρdζεr ιlg ευx6q τng
για τo μ6λλov τoυ ΣΔE.
adb: Σαs 6xouμε ταuτioεl
με τn Γεvlκli Δlε8θuvοn τoυ

Σuvδ6ομou Δloφnμ lζoμ6vωv
Eλλ6δαs (ΣΑE). Alαθ€τετε,
6μωs, μεγιiλn εμnεlρiο oτov
ευρ8τεpo xιilρo τπs αγoρds
εnlκolγωviαs. Θ€λετε vα

μαs μιλr1αετε γl' αuτliv τnv
πoρεiο;
K.Π.: oυotαoιrκd βρ6θnκα oτo
xιδρo τωv MME, τoυ marketing
Kαl τnζ εΠlKoΙvωviαq τo l 986,
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ξεκlvcilνταg απ6 τιq Eκδ6oεlg
Tερζ6πoυλoυ και τnv αγαπnμ6ιτr

oμoυ Δrαφnμιζoμ6vωv Eλλd-

μoυ "Πρακτικfi Γυvαiκα".'Evα
xρ6vo μετd αv6λαβα τnV εμΠoρrκf διεf θυvon τωv περroδtκιilv

oυοrαοτικd μoυ ζnιfrθnκε vα
oργαvcδoω τn δρdon τoυ μ6voυ

"Η Γυvαiκα", "H Πρακτικ6",
"Miκυ Mdoυg, KαΙ .Men,.
Γιo μ6vα fιταv μιo μovαδικfι
ευκαiρiα vα γvωρiοω onμα-

ιτrκo13q ovΘριilπουg oτo xιilρo

τωvM6οωv, πoυ μoυ xdρtoαv

τnv εμπιοτoorivn τoυs KαΙ μoU
6δωoαv τrq ευκαlρiεg vα κdvω τo
κoλriτερo. Λiγo αργ6tερα, 6ταv
n ιδιωτtκfl τnλε6ραon fιταv oτα

nγεwoφdοκlα" τns, βρ6θnκα
οτov ΑNT1 ωg υπεriΘυι.n τoυ
promotion. H δoυλειd μoυ αφoρorioε ιnv εlκ6vα τoυ οταθμori,

κυρiωg oτo εξωτερικ6 oτlq αγoρ6q
MΙP, MΙΡcoM oτrq Kdιrrεg, oτo

Monte CarΙo Festival κ.λτr.

adb:'Yoτερα αn6 6λα οuτ6,
επ6μεvοs oταΘμ6s oqs ιiτov
o ΣΔΕ, 6nou οvαλdβατε τo
μεiζov Θ6μα τns oργ6vωons
τou φop€ο. Ποlq fiτοv τa

αnμαvτlκ6τερα ζnτliμοτα πou
κλnΘliκατε vα αvτtμετωn ioετε
oε ουτfi τnv npoοnd9εIο;

K.Π.: H πρ6κλnon τoυ Συvδ6-

δoq (ΣΔE) frτov μεγdλn, γlατi

α\.t1ΠρoσωΠεUτlκof φoρ6α ιωv
διαφnμιζoμ6vωv oτnv Eλλdδ α,

ot πριiτεg κιvfioεlg εixαvγivεr
απ6 onμαντtκof q δrαφημrζ6μεvoυq, ιδρυτlκd μ6λn, ολλd τnν
επoxri πoυ αvdλαβα τn γεvικfl
διεrjθυvon υπfl ρxαv onμαvιrκ6g
εξελ iξεtq οτo xιitρo. H εvαρ€n
τng lδrωτικfig τnλε6ραonq, o
N.2328/9 5 (N6μoq Bεvrζ6λoυ)

και φυorκ6 αv6κυπταv θ6ματα
6πωq n φ6ρτιon τnλεoπτrκof
δlαφnμtoτικori xρ6voυ, oι

επιβαρrivoειq oτn δrαφfiμrοn
κ.o.κ. Παρ6λλnλα υπriρxε 6vα
oλ6κλnρo πλ6γμα υπoxρειboεωv
με oυvεvιεriξειg, ειτiμ6ρωon τωv
μελιilv, oυv6δρια, oεμlvdρια,
workshops, n εφαρμoγfι τnq αυτοδ6oμευong ολλd κor n iδρυοn

EEET πoυ iλεμε τnv AGB.
Σε επiπεδo iobbying, o Σrjvδεoμoq 6φειλε vα 6xεr oυvαvιrioειg
με υπoυργorig, γεvικoιiq γραμματεiq, εκπρoοcilπoυq κρατrκιilv
επrτρoπιilv γιo τnv επiλυon θεμdτωv κυρiωq ελευθερiαg τoυ λ6τng

yoυ στnV

εμπoρlκfi επtκorvωviα

καt φoρoλoγiαq. Σε oυvεργαoiα

με τn Δ6oπoιvα Kαραφd, n

oποic

απoδεixθnκε μεγdλo oτriρrγμo

Σfvδεoμo αλλd κoι μα
εμ6vα πρooωπικd, εργαoτfικαμε
με ελ6xroτα μ6oα πετυxαivoνταq
iτoλf πλoκα εμεlρfiματα, με
κιiριo ψιilμovα τnv πot6τnτα,
γrα τo

ιnv πρoβoλfi και

τrq αξiεg τoυ

Συvδ6oμoυ.

adb: ΠoloI 6λλol oυv6δρoμοv
ατnv επiτευξn τωv oτ6xωv
τou Σuvδ€αμou;
K.Π. : Tερdoτιo πλεov6κτnμα,
κυρiωg τα πρcilτα xρ6vrα, υπflρξε n

εμπloτoorivn μovαδrκιilv

oτελεxιilv τωv διαφnμrζ6μεvωv
επιxειρfιoεωv, 6πωq o Αρnq ZωYρdφos, o

Avιιiιτrg Ιωαwiδng,

Mπρofζoq, o Bαoiλng
Αvιωvioυ, o Eιτυ Aμπατζnq, o
Δnμflτρng Λιiλnq, o Niκoq Mrρμiρoγλoυ, o Aιτιilvnq Γκoρτβg
o Αvδρ6α5

o-λλd καr dλλα μεγdλα καΙ σnμαντrκd oτελ6xn αργ6τερα.
H θnτεiα μoυ με τoυq θρtλoυq

τoυ

marketing KαΙ τns εμπo-

ρικfig επrκorvωviαq or oπoioι
iιτov δiπλα μoυ oε κdθε βfrμα, με
κdvει ofiμερα vα vrιilθω 6τr oυμβdλλαμε omv εξ6λιξn τoυ ΣΔE

Εiπε γlα...
...τnv αρxfi τoU ΣΔΕ

oι nρcbτεs κιvtiσειS εixαv γ[vει aΠ6 σnμovτιιtoas 6ιoφnμr

ζ6μεvoυs, ι6ρUτικd μ6λn, oλλ6 τnv εΠoΧn noυ αv€λoβα τn
γεvικh διε0Θυvon υnιiρxov onμovτικ6's εξελ[ξειs oτo xcbρo.
Σε oυvεργοo[ο με τn Δ6oπoιvo Κoρoφ6, n ono[α αno6εixΘnκε μεγ6λo oτιiριγμα γιο τo Σ0vδεoμo oλλ6 κoι γιo μivα
πρooωnικd' εργooτliκομε με ελ6xιoτο μioo nετυxo[vovταs

noλanλoκο εγxειρhμoτo, με κ0ριo γvcbμovα τnv noι6τnτο,
τnv πρoβoλιi κoι τιs oξ[εs τou Συvδ6oμoυ'

...τα oτελ6xn πoU τn oτfiρlξαv
Tερdoτιo πλεov6κτnμo, κυρbs τα πρcbτα xρ6vια, υnnρξε
n εμπιoτoo0vn μovaδικcbv oτελεxcbv τωv διoφnμιζ6μεvωv εnιxειριioεωv,6nωs o Aρns Zωγρ6φos, o Avτιbvns
Ιωαvv[δns' o Av6ρiαs Mπρo0ζos' o Bοoλns Avτωv[oυ, o
'Εvτυ Aμnoτζιis, o Δnμhτρns Λ<bλns, o Νfuos Mιρμiρoγλoυ'
o Avτcbvns Γκoρτζfrs oλλ6 κoι d}λo μεγ6λo κoι σnμovτr
κd oτελξxn oργ6τερa' H θnτε[o μoU με τoυs θρOλoυs toυ
Ξ:ΞΞΞΞΞj
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mαrketing ιQι τnS εμnoρικrts εnικoιvωvios' oι ono[oι hτov
δiπλo μoυ oε κ6Θε βhμo, με κ6vει ohμερo vo vιcbθω 6τι
oυμβ6λλoμε oτnv εξiλιξn τoυ ΣΔΕ, oτov 6υvομικ6 oργοvr
oμ6 πoυ ε[voι oιiμερo.

...τnv αξ[α τns εμπloτooιivns
Εnειτo απ6 20 xρ6vιο πoρε[οs oτo Σ0v6εoμo, nιorclω 6τι
τo Γ1ιo σnμovτικ6 oυoτoτικo oτιs εnoγγελμoτικ€s oxioειs
ε(ναι n εμπιoτoolvn.'oτav 6xειs τnv εμΓtιστoσ0vn τωv 6r
oικtioεcov, τωv μελcΔv σoU ιQι τn σUvερYασ[o τωv dλλωv
φoρ€ωv oτnv oγορo κοι οιoΘdvεoοι m oτiιριξn τ6oo onμovτικωv αvΘρcbπωv, μπoρεfs vo β6λειs τov nfιxn ψnλ6 κoι vο
κ6vειs τo κoλ0τερo 6υvoτ6 - και Θ€λω vα nιoτε0to 6τι ουτ6
6κovα κι εγtb.

