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Φιλίτσα Αρβανίτη

Η Φιλίτσα Αρβανίτη σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις σε
Αμερικανικά Πανεπιστήμια σε συνεργασία με το New York College.
Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στον τομέα του Τουρισμού και τον
ξενοδοχειακών μονάδων. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της
ξεκίνησε να εργάζεται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College
όπου και είναι Advertising Manager τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι
course manager του προγράμματος και διδάσκει Digital Marketing και
content creation. Κύριες αρμοδιότητες της είναι η ανάλυση
δεδομένων, η χάραξη στρατηγικής και η επικοινωνία των
προϊόντων.

Γιάννης Γιαννάτος

Ο Γιάννης Γιαννάτος ιδιοκτήτης της εταιρείας Panadvert με
πελατολόγιο κυρίως ξενοδοχειακούς ομίλους και ξενοδοχεία 5
αστέρων. Μέσω της Panadvert συνεργάστηκε ως σύμβουλος
online marketing σε παγκοσμίου φήμης εταιρίες τεχνολογίας και
e-commerce σε 8 διαφορετικές χώρες και είναι εξειδικευμένος
στο «performance marketing». Θεωρείται από τους
πρωτοπόρους  της θεωρίας του «dynamic budget allocation» που
ο ίδιος πρωτο-εφάρμοσε σε εταιρίες eCommerce στην Ευρώπη
και στην Silicon Valley από τις αρχές του 2000, για τη διαχείριση
online advertising budgets εκατομμυρίων ευρώ.
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Καλλιόπη Ζουβία

Η Καλλιόπη Ζουβία  είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος πτυχίου LL.M. στο
Διοικητικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με
μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, όπου συνέταξε τη διατριβή της σχετικά με την
Προστασία Δεδομένων και την Πρόσβαση στις Πληροφορίες για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτής ενηλίκων και
εισηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Έχει επεκτείνει
την εκπαιδευτική της εμπειρία και έχει συμμετάσχει ως
εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα DPO.

Βαγγέλης Καρλής

Ο Βαγγέλης Καρλής είναι απόφοιτος της σχολής Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Είναι Strategic Performance
Manager της Panadvert όπου εργάζεται τα τελευταία 4 χρόνια. Στις
αρμοδιότητες του είναι και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μέσων του Digital
Marketing.

Μιχάλης Ελευθεριάδης

Ο Μιχάλης Ελευθεριάδης είναι digital strategist και συνιδρυτής της
εταιρείας επικοινωνίας Fyllon. Στο παρελθόν έχει εργαστεί για το
Plaisio, στην Anytime Online και την Olympic Air. Έχει ισχυρές
γνώσεις σχετικά με το eCommerce, και είναι πιστοποιημένος
συνεργάτης της Google. Έχει αποκτήσει εμπειρία τόσο σε καμπάνιες
BTL όσο και σε ATL, διατηρώντας καλές σχέσεις με παρόχους μέσων
και περιεχομένου, κατανοώντας τον τρόπο εργασίας της
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των εφημερίδων κ.λπ.
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Αντώνης Κούτσουρης

Ο Αντώνης Κούτσουρης έχει ειδίκευση στα   Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά.   Είναι Data Scientist στην   Panadvert   όπου εργάζεται
τα τελευταία 3 χρόνια.Τα projects που διαχειρίζεται   έχουν να
κάνουν κυρίως με την ανάπτυξη εφαρμογών   για την επεξεργασία
δεδομένων, την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και την
οπτικοποίηση  και επικοινωνία των δεδομένων.

Μαρία Μπούχλη

Η Μαρία Μπούχλη ειδικεύεται στο Content Creation. Είναι Social
Media Manager της Panadvert τα τελευταία 2 χρόνια. Μεταξύ των
καθηκόντων της είναι  η επικοινωνία με τους πελάτες , η διαχείριση
των κοινωνικών τους δικτύων, η δημιουργία στρατηγικών πλάνων, η
έρευνα για νέα εργαλεία καθώς  και  η δημιουργία guidelines  για τις
φωτογραφίσεις των πελατών.

Τρύφωνας Καρμίρης

Ο Τρύφωνας Καρμίρης είναι απόφοιτος της σχολής Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Είναι Performance
Advertising Manager της Panadvert όπου εργάζεται τα τελευταία
2 χρόνια. Στις αρμοδιότητες του είναι η ενημέρωση, δοκιμή και 
αξιολόγηση των  καινούργιων προιόντων και τεχνολογίων  γύρω
από την διαφήμιση καθώς και εργαλείων που βοηθούν στην
υλοποίηση τους.


