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H ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ.

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜ0Σ



D-Day /di .ːdeɪ/ ουσιαστικό/ στρατιωτικός όρος που κρυπτογραφεί την ημερομηνία κατά την 
οποία προγραμματίζεται έναρξη επιχειρήσεων. Η γνωστότερη «D-Day» της ιστορίας 
είναι η 6η Ιουνίου 1944, μέρα της απόβασης στη Νορμανδία, όπου άρχισε η προσπάθεια 
για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Ευρώπης. 

—————————— —————————— —————————— —————————— —

D—Day workshop / είναι η ημερίδα που αποκαλύπτει στην επιχείρησή σας σχέδια και 
πληροφορίες για την απόβαση της στον ψηφιακό κόσμο. Προτείνει θέσεις εξόρμησης για 
τα συστήματα και τα data της. Σημειώνει διαδρομές διαδικασιών απλές, ασφαλείς και 
γρήγορες. Προετοιμάζει εσάς τους ανθρώπους της να την οδηγήσετε πιο σίγουρα, προς 
τους στόχους και το μέλλον της. 

Για επιχειρηματίες, 
ηγετικές ομάδες 
& στελέχη – κλειδιά



Το σεμινάριο εξηγεί με μέθοδο και βήματα πως να απλοποιείτε το πολύ-
πλοκο. Δείχνει πως η ικανότητα αυτή γίνεται εργαλείο για κάθε αλλαγή 
και μετασχηματισμό - για βελτιώσεις στην οργάνωση των πωλήσεων, στην 
εξυπηρέτηση πελατών, στα αποθέματα, παντού. 

Θα ανακαλύψετε πώς να βάζετε «τα πράγματα σε σειρά», σ’ ό,τι κι αν αφο-
ρούν και πώς να κάνετε τις αλλαγές εφικτές με λιγότερο κόπο και καλύ-
τερο αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα θα προετοιμαστείτε για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της επιχείρησης σας.

Στο σεμινάριο προβάλλονται εικόνες από την ιστορία της απλοποίησης, σε 
κάθε τομέα: από τη βιομηχανία και το εμπόριο μέχρι την αρχιτεκτονική και 
την ορειβασία. Το υλικό αυτό συνδυάζεται με μοτίβα των δικών σας συστη-
μάτων οργάνωσης, μηχανογράφησης και πληροφοριών. 

Με ένα καινοτομικό workshop (τα «σωματίδια της απλότητας»), μαθαίνετε 
πως να αντιλαμβάνεστε και να επηρεάζετε ένα κόσμο που θα γίνεται ολο-
ένα και πιο πολύπλοκος. Εξοικειώνεστε με ασκήσεις από τη δική σας δρα-
στηριότητα, τα δικά σας προβλήματα και τα δικά σας σχέδια για το μέλλον.

ΑΛΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.
ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ



Στόχος του σεμιναρίου 
είναι να αποκτήσετε 
εφαρμόσιμη ικανότητα 
για απλοποίηση και 
αλλαγές. 
Τρία παραδείγματα - 
εφαρμογές:

ΑΠΛΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
& DATA

MANAGEMENT

01

02

03

Θα είστε σε θέση, να πάρετε πολλαπλάσια από τα συστήματα ορ-
γάνωσης και πληροφοριών της επιχείρησής σας ή της μονάδας σας. 
Θα μπορείτε να το πετύχετε σε επιμέρους λειτουργίες ή ολιστικά. 
Θα ξέρετε πως να θεμελιώσετε γερά τις βασικές σας υποδομές και 
να εξαλείψετε τις αστοχίες από εκεί. 

Θα αποκτήσετε μέθοδο για να καθιερώνετε, τροποποιείτε και να 
καταργείτε επιχειρηματικές διαδικασίες με ομοιογενή τρόπο. Θα 
ανακαλύψετε πως ετερόκλητα δεδομένα συνδέονται, αποκαλύ-
πτουν και ενώνουν - από δεδομένα internet of things έως εξοδολόγια 
πωλητών κι από παράπονα πελατείας μέχρι κλήσεις για εισπράξεις. 
Θα κατανοήσετε τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη πράξη 
και θα προετοιμαστείτε για την υλοποίηση του.

Θα μάθετε τεχνικές που θα σας βοηθήσουν στο "make things done" 
σε κάθε εκτελεστική λειτουργία που διοικείτε ή συμμετέχετε. 



ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Απευθύνεται σε σας σας που με τη θέση σας, τη δουλειά σας ή τη σκέψη σας επηρεάζετε 
αλλαγές. Αν ηγείσθε ή συνδράμετε στη προσπάθεια, σας αξίζει βοήθεια μιας μέρας: 

• Επιχειρηματίες

• C- level managers

• Επικεφαλής ή στελέχη: 

• Πωλήσεων
• Customer Service
• Τεχνικών υπηρεσιών
• Operations
• ICT – IT
• Quality
• Οικονομικών
• HR

Γιάννης Μικρογιαννάκης

Εργάστηκε τρείς δεκαετίες στο management κορυφαίων εταιρειών επιχειρηματικού 
λογισμικού, σε ένα δυναμικό περιβάλλον ιδεών και «σχολών» για την οργάνωση 
επιχειρήσεων. 

Συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό τους, διευθύνοντας την ανάπτυξη, τις υπηρεσίες και τη 
προώθηση πλήθους business εφαρμογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Διακρίθηκε σε σχεδιασμό, τυποποίηση και απλοποίηση πολύπλοκων συστημάτων – 
μηχανογραφικών, οργανωτικών, επιχειρηματικών και άλλων, ενώ κατά τη διάρκεια της 
πολύχρονης καριέρας του έχει πραγματοποιήσει πλήθος σεμιναρίων και ομιλιών. 

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ 

(WORKSHOP) 

ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: 
BUSINESS CASES

& TOOLS

• Η αρχή του ταξιδιού: αναπαράσταση, 
προσομοίωση, μεταμόρφωση

• Ο δρόμος της δοκιμασίας: digital transformation 
και γιατί το χρειαζόμαστε

• Τα κλειδιά: μέθοδοι, εργαλεία και μοτίβα της 
δικής σας οργάνωσης 

• Workshop: 11 σημεία ελέγχου για διάγνωση & 
βελτιώσεις 

• Η αθέατη πλευρά των συστημάτων - δύο απλά 
λόγια για το τι κρύβεται πίσω από τα τριψήφια 
EAS • MDM • CRM • SCM • WMS • HRS • PMS • 
ΕΑΜ • BPM • PLM • CSM

• Η επόμενη μέρα: τι να προσέξουμε (Industry 4.0, 
Internet of Thinks, Big Data)

• Τι σημαίνουν αυτά για μας: ευκαιρίες, κίνδυνοι 
και χάρτης απλοποίησης

• Ένα κτίριο στο Missouri, ένα καράβι στο New 
Jersey και δύο ορειβάτες στο Everest

• 30 χρόνια σε 30 λεπτά: η πολυπλοκότητα στο 
μικροσκόπιο

• Workshop: Tα 7 σωματίδια της απλότητας 

• Case studies, business operations: τα δικά μας 

• Leads πωλήσεων και παράπονα πελατών 

• Η επανάσταση των checklists

• Πως να οργανώνετε χαοτικές καταστάσεις 

• Just do it: 5 εργαλεία 

• 8 συμβουλές για τα συστήματα και τις 
διαδικασίες

• Συνεργασία ανάμεσα σε τμήματα - silos: πως θα 
την πετύχετε

• Επιχειρησιακό κέντρο πληροφοριών: μέγιστα 
αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια 

• Προλαβαίνοντας το αύριο: Τo ταξίδι της δικής 
μας επιχείρησης 



Η D-Day είναι μια μέρα για τα συστήματα και την οργάνωση.
Για το σήμερα και το αύριο.
Αναγνωρίζει το πολύπλοκο, μα επιδιώκει το απλό.

Κι έτσι,
μαζί με τους αναλυτές, αναζητά και τους συνθέτες.

Τους ηγέτες.

Εσάς. Που πιστεύετε πώς,
διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά συστήματα,
και διαφορετικοί άνθρωποι,
μπορούν να συνθέσουν ένα υπέροχο περιβάλλον
για τη δουλειά, τη συνεργασία και την επόμενη μέρα.

Κι αυτό που πιστεύετε, είναι κι αυτό που θα γίνει.

Mind Ithaca PC
15 Dolianis Str.
Maroussi 15124 Athens 
Greece

T. (+30) 697 200 5600
E. info@mindithaca.com 
W. www.mindithaca.com

ΜEΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ

THE D-DAY WORKSHOP PARTNER


