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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

H εταιρεία ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη, 
αρχικά ως ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΕΠΕ, με αντικείμενο τότε την έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση. 
Ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στον τομέα του Τουρισμού, και προωθώντας κατά βάση 
τουριστικά πακέτα για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, το καλοκαίρι του 2010 έκανε οριστική 
στροφή στον τουριστικό κλάδο, με τη δημιουργία του 18-24 Τravel. 

Ταυτόχρονα αρχίζει να αναπτύσσει μια σειρά εργαλείων κι εφαρμογών στο χώρο 
του internet, με στόχο καινοτόμες τεχνικές τόσο στην προώθηση των τουριστικών πακέτων 
της, όσο και στον τρόπο πώλησης. Σημεία πώλησης γίνονται οι σελίδες της στο internet, οι 
fan pages στο Facebook, και τα smartphones. 

Το 2013 ξεκινά την πρώτη έκδοση ενός ενιαίου συστήματος κρατήσεων και 
διαχείρισης όλων των ιστοσελίδων της, με την ονομασία travel 1.0, ενώ γρήγορα έχουμε και 
την πρώτη αναβαθμισμένη έκδοση. Ηδη το τεχνικό τμήμα εργάζεται στην έκδοση travel 3.0, 
που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία. 

Από τον Απρίλιο του 2014, η έδρα της επιχείρησης μεταφέρεται σε νέο ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, στην οδό Μητροπόλεως 110, σχεδιασμένο από την αρχή ώστε να 
καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε σχέση με το παρελθόν , αλλά και τις μελλοντικές που θα 
προκύψουν.. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 

 Οι φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στην εταιρία μας 
εκπαιδεύονται και απασχολούνται στους παρακάτω τομείς: 

 Τηλεφωνική εξυπηρέτηση, τηλεφωνική υποστήριξη 

 Γραμματειακή υποστήριξη 

 Ε-mail Marketing (newsletters) 

 E-Marketing μέσω των social media (facebook, twitter, youtube, κτλ ) 

 Έρευνα αγοράς 

 Πωλήσεις 

 Δημόσιες Σχέσεις 

 Λογιστική παρακολούθηση 

 Web design 

 Προγραμματισμός 

 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

• Καλό επίπεδο χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
• Καλό επίπεδο χειρισμού των προγραμμάτων της Microsoft Office. 
• Εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (facebook, twitter) 
 
 

Με εκτίμηση 
Καρανάσιος Γεώργιος 

  E-mail: info@18-24.gr 
Mob: +30 6944 89 89 69 

Tel: +30 2310 220 442 
Fax: +30 2310 253 106 


