
Συνέντευξη 

Marketing 



Ονοματεπώνυμο:  

Απόστολος Καραπιπέρης 

Θέση: 

 Διευθυντής Πωλήσεων και Ανάπτυξης 
Πωλήσεων σε πολυεθνική εταιρία  



Πώς ορίζετε το επάγγελμα σας; 

 Η δουλεία μου είναι να δημιουργώ 
πωλήσεις για τα προϊόντα της εταιρίας μου 
στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο ο 
οποίος μου έχει ανατεθεί (Μέση Ανατολή). 

 

 



Ποιες είναι οι παραλλαγές του; 

 Οι πωλήσεις έχουν ένα πολύ ευρύ πεδίο 
εφαρμογών: 

                                Μπορείς να κάνεις πωλήσεις      
    σε καταναλωτικά προϊόντα 

                          Μπορείς να κάνεις πωλήσεις σε  
   προϊόντα υπηρεσιών εκπαίδευσης 

                Μπορείς να κάνεις πωλήσεις σε   
  προϊόντα μη καταναλωτικά 

                (Διαρκή ή Μη Καταναλωτικά) 

 



Άρα οι πωλήσεις είναι θα έλεγα το πιο βασικό 
κομμάτι μιας επιχειρηματικής δράσης από τη 
στιγμή που φέρνει όλο το τζίρο και τον πλούτο 
μιας επιχείρησης 

 

 

ο οποίος είναι μεταφορικά το αίμα που πρέπει να 
τρέχει στις φλέβες μιας επιχείρησης για να είναι 
επιτυχημένη και να έχει διάρκεια στο χρόνο. 



Πώς είναι το εργασιακό σας περιβάλλον; 

 Το εργασιακό μου περιβάλλον είναι 
εξαιρετικά διαφορετικό από ότι θα 
περίμενε κανένας 

    

        Δεν κάθομαι τόσο πολύ στο γραφείο 
μου 

 

        Αλλά λόγω της φύσης της δουλειάς 
μου  χρειάζεται να ταξιδεύω  



 Άρα το εργασιακό μου περιβάλλον θα έλεγα πως 
είναι: 

                       

                     οι επαφές μου με τους πελάτες  

 

 

      όπως επίσης και ο χρόνος που δαπανώ   
εσωτερικά στην εταιρία για να  μπορέσω να 
φέρω εις πέρας το έργο των πωλήσεων 

 

 



 Θα το χαρακτήριζα πολύ ενδιαφέρον από 
τη στιγμή που μπορώ να ταξιδεύω, πρέπει 
να ταξιδεύω σε διαφορετικές χώρες ώστε 
να συναντώ και τους εσωτερικούς μου 
πελάτες αλλά και τους εξωτερικούς μου 
πελάτες. Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο 
καλά πράγματα στη δουλειά που είναι το 
ίδιο το εργασιακό μου περιβάλλον. 



Ποιες δεξιότητες θεωρείτε χρήσιμες γι’ αυτό 

το επάγγελμα; 

 Οι δεξιότητες που χρειάζεσαι για να κάνεις 
τις πωλήσεις είναι πρακτικά και οι 
δεξιότητες που χρειάζεσαι για να είσαι 
ένας ενεργός άνθρωπος σε οποιοδήποτε 
κοινωνικό σύνολο. 



Δεξιότητες 

1) πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να 
μπορείς να βρεις γρήγορα μία λύση άρα 
θα πρέπει να είσαι αρκετά καλός στο να 
μπορείς να βρίσκεις λύσεις για τα 
διάφορα προβλήματα που θα υπάρξουν 
στη συνεργασία σου στον εργασιακό σου 
χώρο και μάλιστα αυτές οι λύσεις πολλές 
φορές θα είναι μη δεδομένες «out of the 
box » όπως λέγονται 

 



Δεξιότητες 

2) Πρέπει να ξέρεις αριθμητική 

3) Πρέπει να είσαι αρκετά εξοικειωμένος με          
τις παρουσιάσεις 

4) Να έχεις τη δυνατότητα να 
συναλλάσσεσαι με διαφορετικές κουλτούρες 
όπως και στη δικιά μου περίπτωση που 
χρειάζεται να ταξιδεύεις σε πολλές χώρες 



Ποια στοιχεία της προσωπικότητας θεωρείτε χρήσιμα 

γι’ αυτό το επάγγελμα; 

 

 Στοιχεία της προσωπικότητας όπου θεωρώ 
χρήσιμα είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας και το 
πόσο ανοιχτός είσαι σε διαφορετικά 
πράγματα που μπορεί από στιγμή να σου 
συμβούν 



Στοιχεία της προσωπικότητας 

1) Πρέπει να είσαι αρκετά ανοιχτός στο να  
μπορέσεις να καταλάβεις τι θέλει να σου 
πει ο πελάτης σου, να μπορείς να 
πηγαίνεις στη θέση του όταν σου ζητάει 
κάτι.  



Στοιχεία της προσωπικότητας 

2) Επίσης θα πρέπει να είσαι κοινωνικός 
γιατί έχεις να κάνεις με πολλούς 
διαφορετικούς ανθρώπους που ενδεχομένως 
να μην ταιριάζουν στο δικό σου χαρακτήρα. 
Άρα θα πρέπει όλους αυτούς τους 
ανθρώπους είτε ταιριάζουν, είτε δεν 
ταιριάζουν στο δικό σου χαρακτήρα να έχεις 
τη δυνατότητα να τους ακούς να 
συνδιαλέγεσαι μαζί τους, και να μπορείς 
κάλλιστα να φτιάξεις μία σχέση μαζί τους  

 



Στοιχεία της προσωπικότητας 

3) Να έχεις τη δυνατότητα να μιλάς άνετα 
μπροστά από κάποιο κοινό για να μπορέσεις να 
παρουσιάσεις τα προϊόντα σου ή τις υπηρεσίες τις 
οποίες πουλάς  

4) Χρήσιμο στοιχείο της προσωπικότητας είναι η 
εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές κουλτούρες 
που μπορεί να υπάρξουν στον εργασιακό σου 
χώρο 

5) Πρέπει να είσαι ήρεμος, ψύχραιμος, πολλές 
φορές ένας πελάτης μπορεί να έχει τρομερά 
παράπονα όχι προσωπικά, αλλά από την εταιρία 
και προσπαθεί να στα περάσει με έντονο τρόπο  



Ποια ερεθίσματα στην παιδική και εφηβική ηλικία σας 

ώθησαν να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα; 

 Δεν θα έλεγα πως έχω ερεθίσματα από την 
παιδική μου ηλικία, αλλά πάντα μ’ άρεσε από 
μικρός η δυνατότητα να συζητάω με πολλούς 
ανθρώπους, να ακούω την άποψη τους. Μου 
άρεσε πάρα πολύ να μιλάω με κόσμο. Θεωρώ 
πως έχω κάποια επικοινωνιακή δεξιότητα, να 
μιλάω με ανθρώπους για πολλά και διάφορα 
θέματα, και επίσης μου αρέσει η επιχειρηματική 
κουλτούρα, το να μπορέσεις να πιάσεις κάτι από 
ένα σημείο Α και να το πας σε ένα σημείο Β, 
μέσα σε κάποια πλαίσια συνεργασίας. 



Τι σπουδές ή κατάρτιση ακολουθήσατε; 

 Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων σαν 
πρώτο πτυχίο 

 Νομίζω είναι κάτι αρκετά καλό για να 
κάνεις κάτι με τις πωλήσεις, γιατί στη 
διοίκηση επιχειρήσεων παίρνεις μια πολλή 
καλή άποψη για το φάσμα όλων των 
επιχειρηματικών δράσεων 



 Από κει και πέρα, αν χρειάζεται να κάνεις κάτι 
παραπάνω, ένα μεταπτυχιακό είτε στο Marketing, 
είτε στο Διεθνές Marketing, μπορεί να σου δώσει την 
ικανότητα να δεις περισσότερες προοπτικές στο 
χώρο των επιχειρήσεων, πωλήσεων, οι οποίες δεν 
έχουν κάποιο πτυχίο για να μπορείς να τις κάνεις. 
Είναι ένα μείγμα γνώσεων και δεξιοτήτων του ίδιου 
του χαρακτήρα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι, που 
φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα να κάνουν 
πωλήσεις, ενώ κάποιοι άλλοι δεν την έχουν την 
ικανότητα να κάνουν πωλήσεις. Στο σύνολο της 
ιστορίας της δικιάς μου, οι πωλήσεις είναι κάτι το 
οποίο με ενδιαφέρει, και θα συνεχίσει να με 
ενδιαφέρει. 



Τι σας προσφέρει, και τι σας στοιχίζει αυτό το 

επάγγελμα; 

 Μου προσφέρει ένα μεγαλύτερο 
εισόδημα από το μέσο όρο 

 Μου προσφέρει τη δυνατότητα να 
ταξιδεύω σε χώρες που υπό άλλες 
προϋποθέσεις να μην πήγαινα 

 Μου προσφέρει τη δυνατότητα να 
συναλλάσσομαι με διαφορετικούς 
ανθρώπους, που υπό άλλες 
προϋποθέσεις πάλι δεν θα τους 
συναντούσα 



 Όλα αυτά τα θεωρώ πολύ δυνατά 
κομμάτια, πολύ μεγάλες προσφορές που 
παίρνω εγώ, γιατί μπορώ να δημιουργώ 
και ακόμα να εξελίσσω το χαρακτήρα μου 
στην ηλικία που είμαι (42 ετών) 

 



 Από την άλλη άποψη, όταν έχεις μία μεγάλη 
θέση ευθύνης απέναντι σε μια εταιρία, ο 
ελεύθερος χρόνος που σου μένει είναι λίγο 
μικρότερος 

 Πολλές φορές χρειάζεται να ταξιδέψεις και να 
διανυκτερεύσεις εκτός του σπιτιού σου, ιδίως 
όταν έχεις οικογένεια αυτό δεν είναι απαραίτητα 
καλό γιατί δεν βλέπεις τους δικούς σου 

 Πολλές φορές χρειάζεται να ταξιδέψεις αργίες, 
σαββατοκύριακα 



 Άρα ο χρόνος είναι το πιο βασικό θέμα το 
οποίο λείπει από τη δικιά μου ζωή, αλλά 
νομίζω ότι  το ισοζύγιο μεταξύ των 
θετικών και των αρνητικών είναι πάντα 
θετικό, γι’ αυτό και εξακολουθώ να είμαι 
σ’ αυτό το επάγγελμα. 



Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει 

να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα; 

 Η συμβουλή που θα του έδινα είναι να 
καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το 
επάγγελμα 

 Να δει τα πλεονεκτήματα του και τα 
μειονεκτήματα του 

 Να μπορέσει να καταλάβει αν του 
ταιριάζει 



 Έχει πολύ χρόνο να το κάνει αυτό, και αν 
πιστέψει ότι του ταιριάζει, του δίνω τη 
συμβουλή να το ακολουθήσει με κάθε μέτρο, 
ώστε να γίνει ένα επάγγελμα που θα του 
προσφέρει και καλό βιοπορισμό, αλλά και τη 
δυνατότητα να γνωρίσει ανθρώπους, 
κουλτούρες, χώρες, πολλά διαφορετικά από 
αυτά που ξέρει.  



Marketing 


