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παρουσίαση

20 χρόνια ανταποκρινόμαστε
με πάθος, σεβασμό και ακεραιότητα
στις ανάγκες των Πελατών μας
Σε μία επετειακή εκδήλωση με καλεσμένους πλήθος επιχειρηματιών και ανωτάτων
στελεχών ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, η Response γιόρτασε τα 20 χρόνια της
επιτυχημένης πορείας της στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού.

Η

Η Response ξεκίνησε πριν από 20
χρόνια, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση,
αξιολόγηση και επιλογή στελεχών όλων
των κλάδων της οικονομίας, με στόχο την
επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
Μία ομάδα ανθρώπων που αγαπoύν
αυτό που κάνουν, με πάθος και
επαγγελματισμό κατάφεραν ενωμένοι
να φτάσουν την εταιρεία εκεί που
βρίσκεται σήμερα και να δημιουργήσουν
ένα group εταιρειών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Η Response εξακολουθεί,
μέσα σ’ αυτό τον όμιλο, να διατηρεί με
επιτυχία την κυρίαρχη θέση της στην
αγορά, προσφέροντας τις υπηρεσίες της
σε ηγέτιδες ελληνικές και πολυεθνικές
επιχειρήσεις, βοηθώντας τα στελέχη
τους να αντεπεξέλθουν με επιτυχία
στις προκλήσεις του σύγχρονου
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
To 2002 και το 2008 με κίνητρο την

εξωστρέφεια και την αναβάθμιση των
υπηρεσιών δημιουργήθηκαν από τη
Response η Stantonchase Athens και
η Linkage Greece, μέσω spin-offs και
στρατηγικών Partnerships με τις μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες Stanton Chase και
Linkage αντίστοιχα.
Η Stanton Chase βρίσκεται μεταξύ
των 10 κορυφαίων διεθνών εταιρειών
επιλογής και αξιολόγησης ανωτέρων και
ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων και έχει
παρουσία σε 45 χώρες με 74 γραφεία. Η
επιτυχία του Ελληνικού γραφείου γρήγορα
οδήγησε στην ανάληψη της περιοχής των
Βαλκανίων και την ίδρυση γραφείων στη
Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία και τελικά
στην εξάπλωση στο χώρο της Μέσης
Ανατολής, ιδρύοντας το γραφείο του Dubai
το 2006. Η Stanton Chase Αθήνας έχει
επανειλημμένως βραβευτεί διεθνώς για την
παραγωγικότητα, την εξυπηρέτηση των
πελατών και τα συστήματα λειτουργίας της.
Κορυφαία διάκριση αποτελεί η ανάδειξή
της ως καλύτερου Stanton Chase γραφείου
παγκοσμίως κατά το έτος 2009.
H Linkage Greece, θυγατρική της
παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείας σε

Leadership Development, μέσα στα οκτώ
χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα έχει
δουλέψει με πάνω από 50 management
teams και board committees, καθώς και
με εκατοντάδες ανερχόμενα στελέχη
για την ανάπτυξη των ηγετικών τους
δεξιοτήτων. Τα τελευταία τρία χρόνια
έχει διοργανώσει συνέδρια ηγεσίας με
ομιλίες του παγκοσμίου φήμης ομιλητή
Nando Parrado, του πιο πετυχημένου
προπονητικού διδύμου στο ευρωπαϊκό
μπάσκετ Zelico Obradovic, μαζί με τον
Δημήτρη Ιτούδη και του αστροναύτη της
NASA Dr Scott Parazynski.
Η Response συνεχίζει να αποδίδει αξία
στους πελάτες της, μέσα από απαράμιλλη
εκπαίδευση, με έμφαση στην ανάπτυξη
των εμπορικών δεξιοτήτων των στελεχών
τους (Selling, Service, Coaching). Επιλέγει
να αναπτύσσει μακροχρόνιες σχέσεις
μαζί τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις
εξελισσόμενες ανάγκες τους. Αξιοποιεί
το ανθρώπινο δυναμικό της με συνεχείς
εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις και τέλος
αποδίδει αξία στους μετόχους της, που
παραμένουν σταθεροί επί 20 έτη από την
ιδρυσή της.
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Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Μάνος Πανώριος,
Χάρης Πεζούλας,
Αγγελίνα Μιχαηλίδου,
Δημήτρης
Παπανικητόπουλος,
Αρτέμης Μυρόπουλος

Χάρης Πεζούλας
Πρόεδρος Stantonchase
« To Value through
people καθιερώθηκε
πρώτα στις δικές μας
εταιρίες, με τη δημιουργία
κλίματος συνεργασίας
και παρακίνησης. Έτσι,
απελευθερώνεται η
δημιουργικότητα και η
αυτενέργεια όλων των
συνεργατών. Πρώτα

Δημήτρης
Παπανικητόπουλος
Πρόεδρος Response &
Linkage Greece
«Αυτό που κάνει τη
Response να στέκεται
γερά στα πόδια της είναι οι
Άνθρωποι της!!! Δέσμευση,
διάθεση, αφοσίωση, κέφι,
πάθος, επαγγελματισμός,
ομαδικότητα και μάλιστα
ΟΛΑ αυτά μαζί!!! Γι’ αυτό

Αγγελίνα Μιχαηλίδου
Γενική Διευθύντρια
Response
«Η RESPONSE προσεγγίζει
την εκάστοτε ανάγκη κάθε
πελάτη της ξεχωριστά,
ώστε να δημιουργήσει
αξία, στοχευμένα, για την
επιχείρηση του. Εύχομαι
να συνεχίσουμε με την ίδια
αφοσίωση και στο μέλλον,
ενισχύοντας τις δυνατές

Αρτέμης Μυρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Linkage Greece
«Οι δυνατές αξίες
αποτέλεσαν και το άτυπο
σύστημα επιλογής των
βασικών της μετόχων
που ενωμένοι και δυνατοί
έβγαλαν τόσα παρακλάδια,
ανέπτυξαν στελέχη που
κατέχουν τώρα υψηλές
διοικητικές θέσεις σε

Μάνος Πανώριος
Managing Partner
StantonChase
«Η διαρκής δημιουργική
αναζήτηση για παροχή
καινοτόμων προτάσεων
στην αγορά, βέλτιστων
υπηρεσιών στους πελάτες
μας και δυναμικών
ευκαιριών ανάπτυξης
στους ανθρώπους μας
εγγυάται τη συνέχεια στο

έπρεπε να επιτύχουμε τη
φιλοδοξία μας μέσα στη
δική μας οικογένεια, προτού
την μεταλαμπαδεύσουμε
στους Πελάτες. Όταν η
φιλοδοξία στηρίζεται σε
αξίες και σκληρή δουλειά,
το αποτέλεσμα έρχεται.»

20 χρόνια προχωράμε
μπροστά και ανεβαίνουμε
συνεχώς . Προσπαθούμε
ΟΛΟΙ μαζί να είμαστε στις
καρδιές των Πελατών μας
που μας εμπιστεύτηκαν.»

σχέσεις και δημιουργώντας
νέες συνεργασίες.»

εταιρίες ηγέτες της αγοράς.
Τώρα η Response, με την
Αγγελίνα Μιχαηλίδου έχει
μία νέα διοίκηση εξίσου
ποιοτική. Ανυπομονώ
να συμμετάσχω στους
καινούριους δρόμους που
αυτή θα χαράξει.»

πετυχημένο ταξίδι της
παρέας μας για πολλά
χρόνια ακόμα. »

INFO

Μυκάλης 10, Μαρούσι
15124, Ελλάδα
Τ:+30 210 80 21 145
F: +30 210 80 21 334
www.response.gr

