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Τα ALBA Executive Briefings είναι µια σειρά 12  άρθρων ετησίως, που αφορούν σε θέµατα
αιχµής του ευρύτερου χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων. 

Tα ΑLBA Executive Briefings συµβάλλουν στη δια βίου 
µάθηση και κατα συνέπεια στη βελτίωση των ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων και στην ποιοτική µεγιστοποίηση της απόδοσης 
των υπαλλήλων

Ιφιγένεια Χριστοδουλίδου
HR Executive Advisor, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο

Σκοπός της σειράς είναι να έρθουν σε επαφή 
οι ελληνικές επιχειρήσεις µε τις διεθνείς  κα-
λές εταιρικές πρακτικές αλλά και τις  πλέ-
ον πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις  στο 
χώρο του διεθνούς µάνατζµεντ.

Aπευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες  επεν-
δύουν ενεργητικά στην ανάπτυξη  της µα-
θησιακής κουλτούρας προσφέροντας ταυ-
τόχρονα ένα δυνατό εργαλείο γνώσης και 
επιµόρφωσης στα στελέχη τους.

Οι καθηγητές του ALBA επιλέγουν καίρια 
θέµατα του σύγχρονου µάνατζµεντ και ανα-
πτύσσουν σύντοµες επισκοπήσεις µε στόχο 
την επαγγελµατική ανάπτυξη των στελεχών 
και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των 
ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα άρθρα είναι σχεδιασµένα και δοµηµένα 
ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά και να 
οδηγούν σε πρακτικά εφαρµόσιµες λύσεις.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις µαζί µε τα 
Executive Briefings αποκτούν το δικαίωµα:

1. Συµµετοχής σε δύο ALBA Executive 
Breakfasts ετησίως, τα οποία αποτελούν 
συναντήσεις εργασίας µε στόχο την εµβά-
θυνση και πρακτική αξιοποίηση των γνώσε-
ων που έχουν ήδη αναπτυχθεί στα Executive  
Briefings, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων
και εµπειριών µεταξύ των στελεχών που θα 
συµµετέχουν σε αυτά. 

2. Μίας αποκλειστικής δίωρης διάλεξης για 
τους εργαζόµενους της εταιρείας, ενός µό-
νιµου καθηγητή του ALBA. Η  θεµατολογία 
θα επιλέγεται από την ίδια την εταιρεία.
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