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Ο ΣΔΕ και η ΕΔΕΕ συνεργάζονται με τον Sir 
John Hegarty για το course “The Business 
of Creativity”, που δημιουργήθηκε ακριβώς 
για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες 
διαφημιζόμενων και agencies.

How does a small country compete with a 

larger one? Creativity. A big idea doesn’t need a 

big country, it needs a country that thinks big. 

Creativity is the competitive edge that helps 

us all, no matter what size you are. I’m delight-

ed we’re joining with the EDEE/HACA and SDE 

to promote The Business of Creativity. And 

help show the world how creative Greece is.

Sir John Hegarty
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Δείτε τι λέει ο ίδιος
για το course:

https://www.youtube.com/watch?v=ChFELzrJr4Q


Τρία στελέχη από εταιρίες – μέλη της ΕΔΕΕ παρακολούθησαν ήδη το πρόγραμμα.
Διαβάστε τι λένε για την εμπειρία τους.
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Ευαγγελία Γιαννίση
Account Director | SOLID HAVAS 

Κωνσταντίνος Διγαλάκης
Senior Account Director | Wunderman Thompson Athens
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Ενδιαφέρον, ξεκάθαρο, δημιουργικό,
εμπνευστικό, χρήσιμο τόσο σε επαγγελματικά
όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Κάθε φορά που έβλεπα ένα επεισόδιο 
του σεμιναρίου του, για 2-3-4-25 μέρες 
μετά, κάθε 10 λεπτά έλεγα «κι όπως είπε 
ο Σερ Τζον…». Κι όπως έλεγε κι ο πατέρας 
μου (και όχι ο Σερ Τζον): “δες το και θα με 
θυμηθείς”.

Στην εποχή που όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν όλες τις 

τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τα data, το στοιχείο που μπορεί να κάνει 

την κάθε επιχείρηση ξεχωριστή και μοναδική, είναι η δημιουργικότητα στην 

πράξη. Στο πρόγραμμα «Business in Creativity» ο Sir John Hegarty με πάνω από 30 

χρόνια εμπειρία ως Creative Director και Angel Investor διδάσκει ακριβώς αυτό: 

Σε κάθε είδους επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να γεννηθεί κουλτούρα 

δημιουργικότητας, αφού ο καθένας από εμάς είναι μοναδικά δημιουργικός. Μια 

εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την δουλειά μας, σε ένα 

format σύγχρονο, ευέλικτο και απλό, με πολλά ερεθίσματα για δημιουργική σκέψη 

και insightful συζητήσεις με ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλους τους 

κλάδους δημιουργικής εργασίας.

Καλλίνα Κυρατσούλη
Head of Creative | Soho Square
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Το πρόγραμμα αποτελείται από 8 modules και έχει διάρκεια 8 εβδομάδων. Η απασχόληση ανά εβδομάδα δεν ξεπερνάει τις 2 ώρες συνολικά. 
Απευθύνεται σε όλους: Marketers και διαφημιστές, senior και junior, ανεξάρτητα από εξειδίκευση.

Αφιερώστε 10 λεπτά για να περιηγηθείτε στο website του προγράμματος
και θα καταλάβετε γιατί πρέπει να το παρακολουθήσουν όλοι.
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Understanding creativity

How to get started

The power of truth

Creating a culture

The creative process

Finding and nurturing an idea

Storytelling and selling creativity

Living the creative life

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

www.businessofcreativity.com

https://www.businessofcreativity.com/
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Σημείωση: Οι τιμές ΔΕΝ υπόκεινται σε ΦΠΑ, εφόσον τιμολογούνται εταιρίες και όχι φυσικά πρόσωπα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε στείλτε email με τον 
αριθμό των συμμετοχών για τις οποίες ενδιαφέρεστε, στον ΣΔΕ 
(info@sde.gr) με κοινοποίηση στην ΕΔΕΕ (edee@edee.gr) και 
αντίστροφα, έως την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023.

Ανάλογα με τον αριθμό των τελικών συμμετοχών, θα 
ενημερωθείτε με email για την τελική τιμή κατ΄ άτομο, 
σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στη συνέχεια, θα λάβετε promo code, ώστε να κλείσετε και να 
πληρώσετε απευθείας τις συμμετοχές σας, ηλεκτρονικά, στο 
website του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα σας.

Ο ΣΔΕ και η ΕΔΕΕ έχουν συμφωνήσει ειδικές τιμές για τις 
εταιρίες-μέλη τους, σημαντικά χαμηλότερες από κάθε άλλη αγορά 
στην Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Οι τιμές διαφοροποιούνται, ανάλογα με τον 
τελικό αριθμό συμμετοχών αθροιστικά από μέλη των δύο φορέων:

Τι πρέπει να κάνετε για να κλείσετε τις θέσεις σας στο 
πρόγραμμα που ξεκινά τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023:

Κόστος

Έως 49 συμμετοχές θα ισχύσει η κανονική τιμή των £1,495 ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ

Από 50 έως 99 συμμετοχές ειδική τιμή £1,100 ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ

Από 100 έως 199 συμμετοχές ειδική τιμή £1,000 ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ

Από 200 συμμετοχές και άνω ειδική τιμή £900 ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ

Προθεσμίες

Πέραν των ειδικών τιμών, για τις πρώτες 30 συμμετοχές ανά 
φορέα, ο ΣΔΕ και η ΕΔΕΕ θα επιδοτήσουν αντίστοιχα κάθε 
συμμετοχή με £200, τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 


