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Προστατέψτε την επιχείρηση από Κρίσεις!

Η BMB Borrow My Brain και
ο Τάσος Παγκάκης προσφέρουν

Συμβουλευτική, Workshops, 
ή Ασκήσεις προσομείωσης Crisis-ready
για να προστατεύονται οι επιχειρήσεις

και οι μάρκες τους από ρίσκα
επιχειρηματικής ασυνέχειας ή/και

πιθανής  αρνητικής φήμης.



Γιατί?

250
τεράστιες επιχειρηματικές Κρίσεις έγιναν σε ΗΠΑ και ΕΕ
μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, σχεδόν σε όλα τα industries
που είχαν μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα σε εταιρίες, αγορές,
πωλήσεις και καταναλωτές.

54 %
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ΗΠΑ και ΕΕ δεν είχαν
ποτέ ένα έτοιμο Crisis Manual πριν αντιμετωπίσουν κάποιο
Συμβάν, 'Εκτακτη κατάσταση, Κρίση.

1258
CEO διεθνών εταιριών με τζίρο έως 1 δις. δήλωσαν σε
παγκόσια έρευνα του 2018, ότι "είναι αναπόφευκτο να
αντιμετωπίσουμε μία Κρίση στο άμεσο μέλλον".

91 %
των εταιριών που βίωσαν Κρίση στο παρελθόν, βελτίωσαν
ή άλλαξαν εντελώς τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες
παρά το γεγονός ότι ήταν πιστοποιημένες κατά ISO/HACCP.
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17 %
(μόλις...) των εταιριών έχουν -έστω και μία φορά- τεστάρει 
 σε πραγματικές συνθήκες την ετοιμότητα των στελεχών και
εργαζομένων τους να διαχειριστούν μία Κρίση.

Πολλές εταιρίες πιστεύουν ότι “δεν πρόκειται να μας συμβεί!”.
Αλλά γεγονότα, έκτακτες καταστάσεις και κρίσεις συμβαίνουν
καθημερινά! Μια έφοδος των αρχών, μια επίθεση στα social
media, μη εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων, θέματα ασφάλειας,
και η δυσπιστία των καταναλωτών στις μάρκες …μπορούν να
επηρεάσουν τις πωλήσεις, την καλή διάθεση και τη φήμη.



Εχετε έτοιμα σενάρια
διαχείρισης Κρίσεων;

Συστήματα εισόδου και ασφαλείας

Εκτακτη κατάσταση λόγω 'force majeure'

Κίνδυνος / Φωτιά για τα πάγια της εταιρίας

Εκκενώσεις κτιρίων / προσωπικού

Θάνατος από εργατικό ή άλλο ατύχημα

Αστική ευθύνη σε ατύχημα καταναλωτή

Σαμποτάζ, επιθέσεις, κίνδυνος προσωπικού

Κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυνσης

Ελλειπής εφαρμογή "πράσινων" πολιτικών

Εταιρική Φήμη / Ανήθικες πρακτικές / Στελέχη

Εφαρμογή ρυθμίσεων και κανόνων αγοράς

Διαφάνεια, κλοπές, χρεώσεις, λάθη

Κατηγορίες για δωροδοκία

Φυσική και ψηφιακή δυσφήμηση εταιρίας

Μπουκοτάζ καταναλωτών προς τη μάρκα

Χειρισμός παραπόνων πελατών (φυσικά-ψηφιακά)

Fake news και κοινωνικά δίκτυα

Φωτογραφίες προϊόντων στο internet

Διακρίσεις και κακές πρακτικές εργαζομένων

Κακή συμπεριφορά εργαζομένων προς τον πελάτη

Ψηφιακή πρόσβαση και συστήματα ασφάλειας

GDPR και διαχείριση προσωπικών στοιχείων

Cyber-security & data hacking

Ελαττωματικό προϊόν

Μαζική ανάκληση προϊόντος από την αγορα

Επιδημία / Τροφική δηλητηρίαση / Αρρώστια

Ξένο σώμα μέσα στο προϊόν

Πρακτικές ποιότητας συνεργαζομένων προμηθευτών
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Υπηρεσίες

CRISIS-READY CONSULTING
Συμβουλευτικά ωριαία sessions για την κατάλληλη

εταιρική διαχείριση & απάντηση κρίσιμων θεμάτων
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CRISIS-READY AUDITS
Audit και έρευνα λειτουργιών και χώρων της εταιρίας με το

μάτι στραμμένο στο “Τι θα γίνει αν…”

SETUP THE CRISIS MGT. TEAM
Στήνουμε και εκπαιδεύουμε την Ομάδα Διαχείρισης

Κρίσεων, την οργανωτική λειτουργία και τις πολιτικές της.

CRISIS MANUAL
Συγγραφή πρακτικού Crisis manual για όσα σενάρια κρίνει

σκόπιμα η επιχείρηση (κοινά-ενέργειες-μηνύματα).

SOCIAL MEDIA RESPONSES
Προετοιμασία σεναρίων και μηνυμάτων χειρισμού για τις

ομάδες ψηφιακής επικοινωνίας της επιχείρησης.

COMPANY TRAINING
Εκπαίδευση με πραγματικές ασκήσεις Crisis-ready.

CRISIS PREPAREDNESS WORKSHOP
Μία ημέρα προετοιμασίας όπου συνεργαζόμαστε για έως 10

σενάρια ρίσκων λειτουργίας ή αρνητικών αντιλήψεων.

SPOKESPERSON TRAINING
Ειδική εκπαίδευση εκπροσώπων εταιρίας για τις τεχνικές

εκφοράς των κατάλληλων μηνυμάτων.



Τάσος Παγκάκης
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Συνιδρυτής της BMB Borrow My Brain Consulting και

έμπειρος συντονιστής Crisis preparedness workshops για

Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

 

Επαγγελματίας του Marketing και της Επικοινωνίας επί 34

χρόνια. Εχει υποστηρίξει χιλιάδες brands και έχει πλούσια

εμπειρία Corporate communications & Crisis management

σε Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία, Αμυνα, Τρόφιμα,

Ενέργεια, Φαρμακευτικές και Ψηφιακά προϊόντα.

 

Εχει εργαστεί για 8 συγχωνεύσεις εταιριών (και τα πλάνα

ανθρώπινου δυναμικού και επικοινωνίας τους), καθώς και

σε 3 παγκόσμια projects εταιρικού μετασχηματισμού.

 

Εργάστηκε για 42 ‘βαριές’ περιπτώσεις κρίσεων

περιλαμβάνοντας Θάνατο από εργατικό ατύχημα,

Πετρελαιοκηλίδα, Παγκόσμιο οργανισμό υγείας,

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, Κίνδυνοι ασφάλειας, Social

media & ψευδείς ειδήσεις, Κατηγορίες χρηματισμού,

Απάτη καταναλωτών, Θέματα ασφάλειας,  Θέματα

ανταγωνισμού, Δικαιώματα καταναλωτών κλπ..

 

Εκπαιδευμένος από τους Ledarstudion (Ηγεσία), Hyper-

island (Digital), Stromberg (Change management),

Ericsson (Transformation agenda), BBC Media (Media

training), Dale Carnegie (Public speaking).

 

Η δουλειά του έχει διακριθεί με τις εταιρίες BBDO Group,

Saatchi & Saatchi, Lowe, Civitas-Ketchum, DDB London,

Prime, Weber Shandwick, House Radon, United Minds,

Edelman, και Ericsson.

Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας
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Εμπειρία
Μερική λίστα Crisis-response projects, εκπαιδεύσεων

και συμβουλευτικής υποστήριξης
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Πρόγραμμα Crisis-ready

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΑΣΗ - 1 
Ολοκληρωμένο audit, μελέτη πολιτικών και διαδικασιών,

προσωπικές συνεντεύξεις στελεχών και επίσκεψη χώρων

εταιρίας. Παρατηρούμε και ανακαλύπτουμε περιοχές

ρίσκου. Management update για τα πιθανά σενάρια Κρίσης. 

ΦΑΣΗ - 2 
Υποστηρίζουμε ή δημιουργούμε και εκπαιδεύουμε τη

διατμηματική ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Συζητούμε την

οργάνωση και τους ρόλους για να είναι έτοιμη.

ΦΑΣΗ - 3
Συνεργαζόμαστε με την επιχείρηση και την ΟΔΚ για να

γραφτούν τα σενάρια διαχείρισης Κρίσης. Σε κάθε σενάριο

καταγράφουμε τα κοινά-στόχος, τις ενέργειες που θα

γίνονται και τα μηνύματα (φυσικά και ψηφιακά).

ΦΑΣΗ - 4 
Σεμινάριο στελεχών επιχείρησης για το τι σημαίνει πρακτικά

Crisis-ready σε όλες τις διευθύνσεις, ή/και πραγματικές

ασκήσεις εξομείωσης της ΟΔΚ επί των σεναρίων κρίσης.

Το πιο πρόσφατο "Crisis-ready program" υλοποιήθηκε σε
εταιρία τροφίμων του εξωτερικού (5.000 εργαζόμενοι και
14 brands). Καλύψαμε όλες τις περιοχές ρίσκου, σε όλες τις
λειτουργίες : εισαγωγή, αποθήκες, εργοστάσιο, κοπή/
συσκευασία/αποθήκευση φρέσκων προϊόντων, σύστημα
logistics/διανομές, στόλος αυτοκινήτων, ψηφιακές
παραγγελίες, call center, διαχείριση παραπόνων, πολιτικές
υγιεινής, λιανική 260 καταστημάτων, brand & social media
κανάλια. Εργαστήκαμε για 32 σενάρια διαχείρισης κρίσης
και εκπαιδεύσαμε την ΟΔΚ και τους Διευθυντές τμημάτων.



Ολοκληρωμένη εκπαίδευση (e-course) για την προετοιμασία

διαχείρισης Kρίσεων: 12 μαθήματα, 27 θεματικές ενότητες,

85 cases studies, 3 workshops, και 1 ώρα ανταλλαγής

τεχνογνωσίας του κάθε εκπαιδευόμενου με τον εισηγητή

Τάσο Παγκάκη.

 

Η Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων βοηθά κάθε

επιχειρηματία, διευθυντικό στέλεχος marketing και

επικοινωνίας, online έμπορο, δημιουργό υπηρεσιών,

υπεύθυνο παραγωγής προϊόντων, και φοιτητή που θέλει να

είναι έτοιμος και έμπειρος να κάνει τα σωστά βήματα όταν

βρεθεί σε Incident, Emergency ή Crisis.

 

Παρακολουθείτε ό,τι ώρα θέλετε και όπου θέλετε (24/7 -

από το σπίτι ή το γραφείο), και από όποια συσκευή.

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι διάρκειας 9 έως 11
εργατο-ημερών, βασίζεται σε χρόνια εξειδικευμένης

εμπειρίας από 370 εταιρίες σχετικά σε πολύπλοκα εταιρικά

και προϊοντικά θέματα διαχείρισης Κρίσεων. Σχεδιάστηκε

«βήμα προς βήμα» για να αποκτήσετε γνώση και να

προφυλαχθείτε από ρίσκα και λάθη που στοιχίζουν ακριβά. 
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Εξειδικευμένο e-Course

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ζητήστε για την επιχείρησή σας ειδική εκπτωτική
προσφορά, ώστε να εκπαιδευτούν τα στελέχη σας 
με το e-course Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων.



BE A CRISIS-READY

COMPANY & BRAND
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Brandsincrisis.eu    είναι μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε
από την BMB Borrow my Brain Consulting Ltd.

TM

Τάσος Παγκάκης
+30 694 6863154

e: info@brandsincrisis.eu
s: tasos.pagakis.skype

https://borrowmybrain.eu/

