
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ για networking μεταξύ μελών και φίλων, 

διοργάνωσε ο Τομέας Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) του 

Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων), την 

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 στο νέο bar – restaurant ALLEGRO του Νέου Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Προσκεκλημένη και τιμώμενη της βραδιάς, ήταν η κ. Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, 

Διευθύνουσα Σύμβουλος / Γενική Διευθύντρια του Make-A-Wish Ελλάδος, 

προκειμένου τα μέλη του Τμήματος Μακεδονίας του ΤΟΓΜΕ να γνωρίσουν από 

κοντά την ίδια και το Make-A-Wish, αλλά και να ενισχύσουν το έργο του Make-A-

Wish προσφέροντας μέρος των εσόδων της βραδιάς. Η κ. Ζαφειρακοπούλου έκανε 

μια ανατρεπτική ομιλία από καρδιάς για το επάγγελμα και την κοινωνική 

προσφορά, με τίτλο «Ονειρέψου το, Πίστεψέ το, Κάντο!» και συγκίνησε όλες τις 

παρευρισκόμενες ξεδιπλώνοντας τις προσωπικές της εμπειρίες και την επιλογή της 

να μεταπηδήσει επαγγελματικά από τον κλασικό χώρο των επιχειρήσεων στο χώρο 

της κοινωνικής προσφοράς. 

Η κ. Λιάνα Γούτα προλογίζοντας και ευχαριστώντας θερμά την ομιλήτρια για την 

παρουσία της, τόνισε πως η κ. Ζαφειρακοπούλου αποτελεί ένα φωτεινό 

παράδειγμα του «πόσος επαγγελματισμός χρειάζεται» για να οργανώσει κανείς 

αποτελεσματικά το έργο ενός τόσο σημαντικού παγκόσμιου οργανισμού κοινωνικής 

προσφοράς, σημειώνοντας ταυτόχρονα και πόση κοινωνική ευαισθησία χρειάζεται 

να επιδείξει ο κόσμος του επαγγέλματος και του επιχειρείν.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη 

Θεσσαλονίκη, κ. Rebecca Fong, η επίτιμη Πρόξενος της Ιορδανίας στη Βόρεια 

Ελλάδα και μέλος του Τμήματος Μακεδονίας του ΤΟΓΜΕ κ. Δέσποινα Μαντά, η 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κ. Καλυψώ Γούλα, πολλές 

φίλες και μέλη του ΤΟΓΜΕ από το χώρο των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 



Μέρος των εσόδων της βραδιάς διατέθηκαν για την ενίσχυση των σκοπών του 

Make-A-Wish Ελλάδας. 

Χορηγοί της βραδιάς ήταν το κατάστημα κοσμημάτων «ΓΚΟΦΑΣ», η συλλογή 

κοσμημάτων «ANTONIA KARRA», το ΚΘΒΕ, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ, η «SMILE 

COSMETICS», το «METROPOL HAIR STUDIO», το «PLAISIR- Βrasserie», το εστιατόριο 

«KOYZINA-ΚΙΟΥΠΙΑ». 
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