
Δελτίο Τύπου  
ΜΥΘΗ Perfumes 
Για την μαθητική εμπορική έκθεση The Mall Athens 2023 

ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου 
Οικονομία & Διοίκηση 

 
  Το ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, ο τομέας Οικονομίας και Διοίκησης και αυτή την χρονιά συμμετέχει σε 

συνεργασία με το ΕΠΑ.Λ. Θήβας στον διαγωνισμό εικονική επιχείρηση 2023. Φέτος ο διαγωνισμός 

γίνεται δια ζώσης μετά την περίοδο του COVID-19. Μία από τις δράσεις του διαγωνισμού ήταν και η 

συμμετοχή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το στήσιμο και τη λειτουργία εμπορικού περίπτερου της 

επιχείρησης, που έχουν δημιουργήσει οι ομάδες που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. 

Η ομάδα μας με το διακριτικό ΜΥΘΗ Perfumes (παραγωγή και εμπορία αρώματος με μυστική 

συνταγή) συμμετείχε στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Αθήνας 17/03/2023  στο The Mall Athens 

με το περίπτερο 53.  

Στην φάση αυτή του διαγωνισμού διακρίθηκαν οι αξιόλογες ομάδες :  

Bραβείο «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας»: «Endless Energy Tree» από το Pierce - Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ελλάδος - Το βραβείο απένειμε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Niki Kerameus.  

Βραβείο «Καλύτερο Περίπτερο»: «Pandemic Museum» - 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας με Inspirational 

Mentor των πρωθυπουργό της χώρας κ. Κ. Μητσοτάκη. 

Βραβείο «Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας»: «Φύτεψε μια ευχή» - Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά « Άνοιξη»   

Ο συναγωνισμός και φέτος ήταν μεγάλος με πολλές και αξιόλογες εικονικές επιχειρήσεις όπως 

μπορείτε να δείτε  https://www.facebook.com/JuniorAchievementGreece . 

Το περίπτερο μας κέρδισε τις εντυπώσεις και αποτέλεσε μία δυνατή παρουσία όχι μόνο σαν εικόνα 

αλλά για τους ανθρώπους της ομάδας μας μπροστά αλλά και πίσω από αυτό (συμμετέχουν όλοι οι 

μαθητές της Β’ και Γ΄ οικονομίας & Διοίκησης) . Οι μαθητές μας απάντησαν εύστοχα και με χαμόγελο 

σε όλες τις ερωτήσεις της επιτροπής του διαγωνισμού και κέρδισαν με την ζεστασιά και τον 

επαγγελματισμό τους όλους τους επισκέπτες της έκθεσης. Οι εικόνες της Μυκόνου που 

προβάλλονταν από την οθόνη του περιπτέρου μάγεψαν και ταξίδεψαν τους επισκέπτες της έκθεσης 

στο όμορφο νησί μας.  

Διαβάστε το άρθρο στην Καθημερινή που κάνει ιδιαίτερη μνεία στην ομάδα μας 

Με το παρόν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως:  

 Τον δήμαρχο Μυκόνου κ. Κουκά Κ.  και τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κ. Μπάλα Δ. 

για την οικονομική στήριξη που μας παρείχαν. 

 Τον Διευθυντή του σχολείου μας κ. Ρουσουνέλο Γ. που μας στηρίζει σε κάθε δράση του 

σχολείου μας αλλά και μας δίνει την δυνατότητα να τροποποιούμε το πρόγραμμα του 

σχολείου κάθε Παρασκευή ώστε να έχουμε τις διαδικτυακές συναντήσεις με το coaching 

stuff της ομάδας μας. 

 Το coaching staff της ομάδας μας που αποτελείται από τις κ. Μπερμπάτη Μ. και κ. 

Τσατσούλα Ε. από την εταιρία EY Ελλάδος, για την παρουσία τους δίπλα στο περίπτερο μας 

δίνοντας οδηγίες και εμψυχώνοντας τους μαθητές μας. 

 Την Blue Star Ferries και την Fast Ferries για την έκπτωση και την φιλοξενία που μας 

παρείχαν ώστε να παραβρεθούμε στον διαγωνισμό  και φυσικά το ξενοδοχείο Attic civitel 

για την έκπτωση και την άμεση εξυπηρέτηση στις αλλαγές κρατήσεων (απόρροια των 

απεργιών) αλλά   και την ευγενική παροχή των χώρων του ξενοδοχείου ώστε να 

πραγματοποιηθούν τα meeting της ομάδας μας πριν από τον διαγωνισμό. 

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με τα καλύτερα commercial video για το Public Choice Award αλλά και 

την τελική φάση που ολοκληρώνεται τον Μάιο με την κατάθεση και αξιολόγηση του Business plan. 

Μπορείτε να δείτε το βίντεο μας και να ψηφίσετε στα παρακάτω QR Codes   

Περισσότερα : Εικονική Επιχείρηση 2023                                                                                                         

Πάμε Δυνατά! 

https://www.facebook.com/JuniorAchievementGreece
https://www.kathimerini.gr/society/562327402/megales-idees-apo-900-mikroys-epicheirimaties/
https://kpapakons.sites.sch.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-2023/

