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Η υποτροφία 
«Κυριάκος 
Μακρής» της 
DIAGEO Hellas

Παρατείνεται µέχρι το 
τέλος Μαΐου η καταλη-

κτική ηµεροµηνία υποβολής 
αιτήσεων για την ετήσια 
υποτροφία «Κυριάκος Μακρής» 
που χορηγεί η DIAGEO Hellas, 
για δεύτερη φορά µετά το 
2010, στη µνήµη του συνα-
δέλφου Κυριάκου Μακρή, σε 
συνεργασία µε το ALBA 
Graduate Business School at 
the American College of Greece 
και την Ενωση Εταιριών ∆ια-
φήµισης και Επικοινωνίας 
Ελλάδος. Η υποτροφία αφο-
ρά στο ακαδηµαϊκό πρόγραµ-
µα The ALBA MBA του ALBA 
Graduate Business School at 
the American College of Greece 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2013 
- 2014 και θα χορηγείται σε 
νέα, ταλαντούχα, δυναµικά 
και ανερχόµενα στελέχη 
επιχειρήσεων, µετά από 
αξιολόγηση του ALBA και της 
DIAGEO Hellas. Το ALBA MBA 
του ALBA Graduate Business 
School at the American College 
of Greece πραγµατοποιείται 
στην αγγλική γλώσσα. Απευ-
θύνεται σε άτοµα µε πτυχίο 
πανεπιστηµιακών σπουδών 
και επαγγελµατική πείρα 
τουλάχιστον τριών ετών, που 
αναζητούν να δώσουν νέα 
ώθηση στην καριέρα τους 
παράλληλα µε την επαγγελ-
µατική τους δραστηριότητα. 

Η προϋπηρεσία σε marketing, 
media buying ή procurement 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
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Η συµµετοχή 
της Sandisk στη 
Photovision 2013

Στη δέκατη επετειακή 
διοργάνωση της Photo-

vision 2013, της µεγάλης έκ-
θεσης για την τεχνολογία και 
τις εφαρµογές του imaging, 
που πραγµατοποιήθηκε στο 
Ολυµπιακό Συγκρότηµα Ελ-
ληνικού – Ξιφασκία (πρώην 
∆υτικό Αεροδρόµιο Ελληνικού) 
από τις 5 έως τις 8 Απριλίου 

υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ, 
η παρουσία της Sandisk µέσω 
της ∆.&Ι. ∆αµκαλίδης Α.Ε. 
ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή. 
Στο περίπτερο της Sandisk 
προβλήθηκαν οι σειρές καρ-
τών µνήµης Extreme Pro, 
Extreme και Ultra, οι οποίες 
διακρίνονται για την ταχύτη-
τα και την αξιοπιστία τους 
και παρέχουν τη δυνατότητα 
να κρατάτε όλες τις στιγµές 
της ζωής σας αποθηκευµένες 
σε φωτογραφίες και βίντεο 
υψηλής ανάλυσης. Οι επι-

Η Evoclean, πρωτοπόρος στον χώρο 
του επαγγελµατικού καθαρισµού, 
µε παρουσία 30 ετών, καθιερώθηκε 
κτίζοντας επιτυχηµένες και µακρο-
χρόνιες σχέσεις µε µεγάλους και 
επώνυµους πελάτες που την τιµούν 
αδιάλειπτα µε την εµπιστοσύνη τους, 
όπως οι ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΤΣΟ-
ΒΟΛΟΣ, Η&Μ, PUBLIC, ΟΜΙΛΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ, 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και πολλοί άλλοι. 
Για την κάλυψη των αναγκών των 
πελατών της πανελλαδικά, η εταιρεία 
εξασφάλισε και διατηρεί δυνατές 
συµµαχίες µε αξιόπιστους συνεργά-
τες στις µεγαλύτερες πόλεις της 
Ελλάδας. 
Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία 

στον επαγγελµατικό τοµέα είναι: 
■ Συντήρηση καθαρισµού, καθώς 
και γενικός καθαρισµός επαγγελµα-
τικών χώρων (γραφεία, καταστήµα-
τα, σούπερ µάρκετ κ.τ.λ.), σε καθη-
µερινή ή περιοδική βάση. ■ Αρχικοί 
καθαρισµοί κατοικιών και επαγγελ-
µατικών χώρων (µετά το πέρας της 
κατασκευής ή ανακαίνισης). ■  Κα -
θαρισµός υαλοπινάκων εσωτερικά 
& εξωτερικά και µε χρήση γερανο-
φόρου οχήµατος. ■ Καθαρισµός 
µεγάλων υπαίθριων χώρων, καθώς 
και δοµικών εγκαταστάσεων, επι-
γραφών κ.τ.λ., µε υδροπιεστικά 
µη χανήµατα και ειδικά σάρωθρα.
■ Καθαρισµός µεγάλων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, όπως εµπορικών 

κέντρων, σούπερ µάρκετ, βιοµηχα-
νικών δαπέδων εργοστασίων κ.τ.λ., 
µε επικαθήµενα µηχανήµατα πλύ-
σεως - στεγνώσεως. ■ Προστασία 
δαπέδων µε διάφορες µεθόδους 
(κρυσταλλοποίηση µαρµάρων, γυά-
λισµα δαπέδων LINOLEUM, PVC κ.
λπ.), επαναφορά µαρµάρων - γρα-
νιτών µε τη µέθοδο διαµαντόδισκων 
κ.ά. ■ Πλύσιµο µοκετών ή υφασµά-
τινων επιφανειών µε µεθόδους όπως 
shampooing, ξηρού αφρού, spray 
extraction. ■ Καθαρισµός µε την 
επαναστατική µέθοδο παραγωγής 
υπερήχων, για γρήγορο και τέλειο 
καθαρισµό περσίδων, φωτιστικών, 
πληκτρολογίων. ■ Εργα πρασίνου - 
διαµόρφωση κήπων, απεντοµώσεις 

- µυοκτονίες. 
Η Εvoclean, παρακολουθώντας τον 
παλµό της αγοράς και τις συνεχώς 
µεταβαλλόµενες ανάγκες του σύγ-
χρονου ιδιώτη και επαγγελµατία, 
εισήλθε δυναµικά και στον χώρο 
του κατ’ οίκον βιολογικού καθαρι-
σµού. Από αυτοκίνητα Ι.Χ., φορτη-
γά πούλµαν και σχολικά µέχρι χαλιά 
µοκέτες και στρώµατα ύπνου. Επίσης, 
η εταιρεία αναλαµβάνει βιολογικό 
καθαρισµό σε χώρους γραφείων και 
καταστηµάτων, σχολεία και παιδικούς 
σταθµούς, καφετέριες, µπαρ, κινη-
µατογράφους και πολλά άλλα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 
7669677, 210 7666766. E-mail: info@
evoclean.gr URL: www.evoclean.gr

Σίτιση άπορων 
οικογενειών σε ∆ραπετσώνα 
- Κερατσίνι από τη Lidl
Προϊόντα για την ενίσχυση των άπορων 
οικογενειών του ∆ήµου ∆ραπετσώνας - Κερατσινίου 
πρόσφερε καθηµερινά για τον Απρίλιο η Lidl Hellas, 
συµπαραστεκόµενη στην τοπική κοινωνία. 
Ανταποκρινόµενη άµεσα στην πρωτοβουλία του 
τηλεοπτικού σταθµού ALPHA, η Lidl Hellas ενίσχυε 
καθηµερινά 175 οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται 
να εξασφαλίσουν την καθηµερινή τους σίτιση. Στο 
πλαίσιο της ενέργειας αυτής οι σεφ Νταϊάν Κόχυλα 
και Βασίλης Σιγουλάκης, µε τη στήριξη της «Αίγλης» 
Ζαππείου, µαγειρεύουν καθηµερινά µε προϊόντα Lidl 
175 µερίδες φαγητού για τις οικογένειες στη 
∆ραπετσώνα και το Κερατσίνι που βιώνουν 
δυσκολίες. Σε µια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και 
τους Ελληνες πολίτες, η Lidl Hellas συνεχίζει να 
εξαπλώνει το δίκτυο αλληλεγγύης, στηρίζοντας 
δυναµικά κάθε ενέργεια προσφοράς στην κοινωνία.

www.shop365.gr 
Νέα εταιρεία 
στον χώρο του
ηλεκτρονικού
εµπορίου

■ Η shop365.gr A.E., 
µια νέα εταιρεία 

στον χώρο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, 
µε προοπτική να 
ενταχθεί στις πιο 
δυναµικές και γρήγορα 
αναπτυσσόµενες 
εταιρείες στην Ελλάδα 
αλλά και στον υπόλοιπο 
κόσµο, ανακοίνωσε τη 
λειτουργία της και 
έδωσε πρόσφατα 
δυναµικά το στίγµα της 
στον χώρο του 
e-commerce. Με την 
πρόσφατη αυτή 
λειτουργία της 
προσφέρει µια πλήρη 
σειρά προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης, FMCG 
(Fast Moving Consumer 
Goods), που 
απευθύνονται σε όλους 
τους ιδιώτες αλλά και 
στους εταιρικούς 
καταναλωτές. Από την 
πρώτη ηµέρα 
λειτουργίας της (Φεβρ. 
2013) έχει δεσµευτεί να 
παρέχει 365 µέρες τον 
χρόνο προϊόντα στην 
καλύτερη τιµή της 
αγοράς στον χώρο του 
πελάτη, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση. 
Με γνώµονα τη συνεχή 
και ταχεία ανάπτυξή της, 
η shop365.gr εργάζεται 
συνεχώς ώστε να 
προσφέρει στους 
πελάτες της µια 
µοναδική πύλη 
προϊόντων από όλο τον 
κόσµο. Καθηµερινά, 
αναπτύσσει κατηγορίες 
και προϊόντα µε στόχο 
να ξεπεράσουν άµεσα 
τον αριθµό των 10.000. 

Πρωτοπόρος στον επαγγελµατικό καθαρισµό η Evoclean
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Nέα ψηφιακή 
επoχή  για τη RoC

Για περισσότερο από 60 
χρόνια, η γαλλική µάρκα 

RoC® είναι η ειδικός στην 
περιποίηση προσώπου. Ορα-
µά της είναι να δηµιουργήσει 
έναν κόσµο όπου οι γυναίκες 
θα φαίνονται και θα αισθάνο-
νται όµορφες σε κάθε ηλικία, 
καταρρίπτοντας τον µύθο ότι 
η οµορφιά συνδέεται µόνο µε 
τη νεότητα. H RoC® µπαίνει 

τώρα στο ∆ιαδίκτυο www.
rocgr.gr. Το site ενηµερώνει για 
τα προϊόντα RoC®, τις πρωτο-
ποριακές συνθέσεις τους, για 
τις αυστηρές κλινικές µελέτες 
των προϊόντων που εξασφα-
λίζουν αποτελεσµατικότητα 
και ύψιστη ασφάλεια και οι 
οποίες έχουν θεµελιώσει το 
επιστηµονικό και εργαστηρι-
ακό προφίλ της µάρκας. Γνω-
ρίστε λοιπόν την ιστορία της 
από τα πρώτα της βήµατα, όταν 
ξεκίνησε το πρώτο φαρµακείο 
από τον Jean Charles Lissarrague 
στις αρχές της δεκαετίας του 
’50, µέχρι σήµερα, τα best sellers 
προϊόντα της και συµβουλευ-
τείτε τη γνώµη του ειδικού που 
σας παρέχει χρήσιµες πληρο-
φορίες για τη συµπεριφορά 
της επιδερµίδας και συµβουλές 
περιποίησης!

σκέπτες είχαν τη δυνατότητα 
να ενηµερωθούν από τους 
εκπροσώπους της εταιρείας 
για τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων Sandisk ώστε να 
µπορούν να επιλέξουν το 
προϊόν που ταιριάζει καλύ-
τερα στις ανάγκες τους.


