Κυριάκοσ Μπίκοσ
Στοιχεία επικοινωνίασ
Τόποσ διαμονήσ: Αττική, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίασ: 6943870578
e-mail: bikoskyr@gmail.com
Linkedin profile: Kyriakos Bikos

Δεξιότητεσ και Ικανότητεσ
Αγαπημένη μου εναςχόληςη είναι η ςυγγραφή κειμένων. Από τον Απρίλιο του
2016 έωσ και ςήμερα εργάζομαι ωσ Blogger ςτο site www.huffingtonpost.gr,
ενώ παράλληλα αρθρογραφώ ςτο κλαδικό περιοδικό «Δελτύων Διοικόςεωσ
Επιχειρόςεων» και το «Capital today» ςτην Κύπρο. Πριν από τισ παραπάνω
εναςχολήςεισ μου είχα δημιουργήςει, όπου και ςυντηρώ μέχρι και ςήμερα, το
Blowging.blogspot.com , το οποίο έχει ωσ κύρια θεματολογία τα Social Media.
Μέςα από αυτό αγάπηςα και αςχολήθηκα με διάφορεσ καμπάνιεσ ςε αυτά.
Η αγάπη μου για την γνώςη με παρότρυνε να δημιουργήςω το Σεπτέμβριο του
2013 ένα Μη Κερδοςκοπικό Οργανιςμό (ΜΚΟ) με την επωνυμία «Σύλλογοσ
Marketing», όπου τον πρώτο χρόνο διατέλεςα Αντιπρόεδροσ και ςήμερα
Πρόεδροσ. Ο ςκοπόσ του είναι η διεξαγωγή Δωρεάν ςεμιναρίων για να
λαμβάνουν γνώςη οι νεότεροι από τουσ παλαιότερουσ και πιο έμπειρουσ ςτο
χώρο του Marketing. Ένα από τα ατού μου είναι η αυτομόρφωςη πάνω ςε
διαφόρων ειδών πράγματα όπωσ τα Social Media, τα Blogs, τα Sites και τη
ζωγραφική.

Ακαδημαΰκή εκπαίδευςη
Απόφοιτοσ του Τμήματοσ Εμπορίασ και Διαφήμιςησ (Marketing) του Ανώτατου
Τεχνολογικού Ιδρύματοσ Αθηνών με βαθμό πτυχίου 7,68 από τον Οκτώβριο του
2010 έωσ τον Δεκέμβριο του 2014. Πτυχιακή με τίτλο << Η Γλώςςα του
Σώματοσ ςτισ Πωλήςεισ>> με βαθμό 10 ςτα 10

Γνώςεισ πληροφορικήσ
Καλόσ χειριςμόσ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Καλή γνώςη λογιςμικού επεξεργαςίασ φωτογραφιών και Video (Adobe
Photoshop CS6, CyberLink)
Καλή χρήςη SPSS Statistics 17.
Δημιουργία διαδικτυακών sites ( Wix, Weebly)
Πολύ καλή γνώςη διαχείριςησ λογιςμικών ςυςτημάτων (Qualco, iApply)

Ιςτορικό Εργαςίασ
Ιούλιο 2016 – Φεβρουάριο 2017
Στο δικηγορικόσ γραφείο Γιουρουκιϋλη και Συνεργϊτεσ ςτο τηλεφωνικό
κέντρο διαχείριςησ λιανικήσ τραπεζική για την τράπεζα Alpha bank .
Δεκέμβριοσ 2015 - Ιούλιο 2016
Ταξινόμοσ ςτο Στρατιωτικό Ταχυδρομεύο του Τϊγματοσ ΓΕΣ κατά την
διάρκεια τησ θητείασ μου.
Απρίλιοσ 2014 - Οκτώβριοσ 2014
Υπάλληλοσ ςτην Εθνικό Τρϊπεζα ςτο τμήμα τησ Διεύθυνςησ Διαχείριςησ
Απαιτήςεων Λιανικήσ Τραπεζικήσ.
Σεπτέμβριοσ 2013- Σήμερα
Ιδρυτήσ και Πρόεδροσ του Μη Κερδοςκοπικού Οργανιςμού «Σύλλογοσ
Marketing». Σκοπόσ του οργανιςμού η διεξαγωγή Δωρεάν ςεμιναρίων για να
λαμβάνουν γνώςη η νεότεροι από τουσ παλαιότερουσ και πιο έμπειρουσ ςτο
χώρο του Marketing.
Φεβρουάριοσ 2013 – Οκτώβριοσ 2014
Υπάλληλοσ ςτην εταιρεία Citrine Marketing Communication ωσ Free Lancer.

Προςωπική Αρθρογραφία- Τίτλοι
Άρθρα
Marketing και Αρχαύα Ελληνικό Σκϋψη
H Γραφολογύα ςτησ υπηρεςύεσ του Marketing
Πωλόςεισ-Γλώςςα του Σώματοσ ό και τα δύο μαζύ
Marketing VS Πώληςη & Διαφόμιςη
To κοινωνικό Status και η επιρροό τον Brand
Πωλητόσ γεννιϋςαι ό γύνεςαι
Η γνώςα εύναι ςαν το παγόβουνο, κρύβει πιο πολλϊ
από αυτϊ που αφόνει να φανούν.

Δημοςίευςη
Περιοδικό Επιςτημονικό Marketing
Management, Ηuffingtonpost.gr
Αςφαλιςτικό Marketing, Ηuffingtonpost.gr
Αςφαλιςτικό Marketing
Αςφαλιςτικό Marketing
Εφημερύδα Νηματεμπορικό, Ηuffingtonpost.gr
Δελτύων Διοικόςεωσ Επιχειρόςεων,
Ηuffingtonpost.gr
Δελτύων Διοικόςεωσ Επιχειρόςεων,
Ηuffingtonpost.gr , Capital today

Σεμινάρια
“Grow Greek Tourism Online” από την Google τον Ιούνιο του 2016.
“Social Media Marketing” από την εταιρεία Citrine Marketing Communication
τον Οκτώβριο του 2013.

Λοιπά ενδιαφέροντα
Η κύρια εναςχόληςη μου είναι η ανάγνωςη βιβλίων και η δημιουργία
Περιεχομένου κειμένων για (τη Γλώςςα του Σώματοσ, το Marketing, το
Management, την Ψυχολογία, τη Γραφολογία, τα Social Media, την Αυτοβελτίωςη
και τη Φιλοςοφία). Μερικά από τα hobby μου είναι το Ping Pong, η Ζωγραφική
με μολύβι κ.ά. Επίςησ μου αρέςει να παρακολουθώ ταινίεσ και να απολαμβάνω
την μουςική που αγαπώ. Η εναςχόληςη με τα προςωπικά μου προφίλ ςτα
κοινωνικά μέςα δικτύωςησ, δεν θα μπορούςε φυςικά να λείπει από τα
ενδιαφέροντα μου.

