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Ημερίδα Νεαρών Στελεχών
Κύπρος, 10 Οκτωβρίου 2017: «Η Ημερίδα των Νεαρών Στελεχών», αναπόσπαστο μέρος πλέον
του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος», έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα στη Λεμεσό για έκτη
συνεχή φορά με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Τα νεαρά στελέχη (ηλικίας κάτω των σαράντα
ετών) είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες γύρω από το
θέμα «Προκαλώντας το επιχειρηματικό μοντέλο» (“Challenging the Business Model”).
Αυτή τη χρονιά η Ημερίδα των Νεαρών Στελεχών του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος»
διοργανώθηκε από το YoungShip Κύπρου. Ο οργανισμός YoungShip Κύπρου ευχαρίστησε την
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο YoungShip Κύπρου
για τη διοργάνωση της Ημερίδας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη χρήση καινούριων τεχνολογιών, στην επανεξέταση και
επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και την πρόκληση στο παραδοσιακό
επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ομιλητές, χρησιμοποιώντας προσωπικές τους επαγγελματικές
εμπειρίες, τόνισαν την σημασία του start-up, της καινοτομίας και της υιοθέτησης σύγχρονων
τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή τη φιλική προς το περιβάλλον και αειφόρο
ανάπτυξη. Σημειώθηκε πως σήμερα δεν αλλάζει μόνο η νομοθεσία για να προωθήσει αυτές τις
καινούριες τεχνολογίες αλλά αλλάζουν και οι προτιμήσεις των πελατών οι οποίοι υποστηρίζουν
και προωθούν τις αλλαγές αυτές. Τονίστηκε επίσης ότι οι νεαροί επαγγελματίες είναι αυτοί που
πρέπει να φέρουν και να πραγματώσουν την αλλαγή.
Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Dyveke Meland, Μέλος του Διεθνούς YoungShip και Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του YoungShip του Μπέργκεν. Την ομάδα των ομιλητών αποτελούσαν οι
κ. Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της VesselBot, ο κ. Σωτήρης
Καμπανελλας, Αντιπρόεδρος του YoungShip Κύπρου και ο κ. Tor Ostervolt, Διευθύνων Σύμβουλος
της ECOsubsea.
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