
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ #5
ΚΟΣΟΛΟΓΗ-PRICING-ΒUDGETING-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ AΠΟΘΗΚΗ

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει ςτόχο να εκπαιδεφςει τα οικονομικά αλλά και μθ οικονομικά
ςτελζχθ όπωσ: Διευκυντζσ Παραγωγισ, Προϊςτάμενουσ Παραγωγισ, Υπεφκυνουσ Τμθμάτων
Παραγωγισ, Υπεφκυνουσ Σχεδιαςμοφ Ηιτθςθσ, Υπεφκυνουσ Προμθκειϊν, Εμπορικοφσ
Διευκυντζσ, Διευκυντζσ Πωλιςεων, Πωλθτζσ, Προϊςτάμενουσ Τμθμάτων Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν
&Πιςτωτικοφ Ελζγχου, Υπεφκυνουσ Αποκθκϊν (Logistics), Οικονομικοφσ Διευκυντζσ,
Προϊςτάμενουσ Λογιςτθρίου, Κοςτολόγουσ, Οικονομικοφσ αναλυτζσ, Στελζχθ Μθχανοργάνωςθσ
κακϊσ και λοιπά ςτελζχθ τθσ Αποκικθσ (και εταιρείασ).

 Αφορά επιχειρήςεισ παροχισ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (3PL),
forwarders, μεταφορικζσ εταιρείεσ, εμπορικζσ χονδρικοφ θ λιανικοφ εμπορίου, παραγωγικζσ,
μεταφορικοφ, με κάκε τρόπο, ζργου, επιχειριςεισ, οι οποίεσ είτε ζχουν inhouse logistics, είτε
εκχωροφν μζροσ του ζργου αυτοφ outsourcing.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ςχεδιάςουν
τον προχπολογιςμό τουσ, να βελτιϊςουν τα κόςτθ λειτουργίεσ τθσ αποκικθσ και του
παρεχόμενου ζργου logistics και να κακορίςουν τον ταμειακοφ προγραμματιςμό τουσ. Επίςθσ το
πρόγραμμα εμπλζκει το budgeting με τθ τιμολόγθςθ, τισ εμπορικζσ πολιτικζσ τθν
παρακολοφκθςθ εκπτϊςεων και τθν διαχείριςθ του κόςτουσ αγορϊν.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να: 

 Aναλφςουν τα Στακερά – Μεταβλθτά Ζξοδα, Εφρεςθ του εκάςτοτε ςτατικοφ Νεκροφ Σθμείου και 
του Περικωρίου Συνειςφοράσ ςχετικά με τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα.

 Ζχουν εργαλεία διαχείριςθσ ςεναρίων (what if scenarios) με ταυτόχρονθ διαχείριςθ ρευςτϊν 
διακεςίμων και φψοσ λειτουργικϊν εξόδων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

 Σχεδιάςουν τον προχπολογιςμό τουσ ςε διάφορα επίπεδα με πελατο-κεντρικι και προϊοντο-
κεντρικι φιλοςοφία.

 Βελτιϊςουν τα κόςτθ λειτουργίασ παραγωγισ, αποκικθσ, διανομισ με καταγραφι διαδικαςιϊν 
και μζςω ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν.

 Εςτιάςουν ςτθν όςο το δυνατόν καλφτερθ διαχείριςθ προμθκειϊν, αποκεμάτων.
 Διαχειριςτοφν καλφτερα τισ παραγγελίεσ των πελατϊν τουσ με ικανοποιθτικά ςυςτιματα 

αποκικευςθσ κακϊσ και ολόκλθρου του παρεχόμενου ζργου logistics.
 Κακορίςουν τον ταμειακό προγραμματιςμό τουσ με ευζλικτεσ, ςωςτζσ αποφάςεισ μειϊνοντασ το 

ρίςκο.
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Με την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ κα είναι ςε κζςθ οι εκπαιδευόμενοι να: 

 Eμπλζξουν το budgeting, με τθ τιμολόγθςθ, τισ εμπορικζσ πολιτικζσ τθν απεικόνιςθ των 
διαφόρων εκπτϊςεων, τον κακοριςμό «πλαφόν» πελατϊν.

 Αναλφςουν τισ  μεκόδουσ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ νζων προϊόντων με γνϊμονα το 
βζλτιςτο τρόπο επιμεριςμοφ ςτακερϊν εξόδων, τα επίπεδα λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ 
«παρεμφερϊν» προϊόντων ανταγωνιςμοφ και ικανοποίθςθ περικωρίων κζρδουσ όλων των 
μεςαηόντων ςτθν αλυςίδα διανομισ μζχρι τον τελικό καταναλωτι (Margins – Mark ups).
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 Στουσ ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηονται εφαρμοςμζνεσ πρακτικζσ cost & budgeting ςε 
logistics, παραδείγματα, μελζτεσ περιπτϊςεων με αςκιςεισ αυτό-αξιολόγθςθσ.

 Δίνονται Εργαλεία ςε μορφι Εφαρμογϊν Excel με μακρο-εντολζσ και γίνεται με χωρίσ 
ζξτρα κόςτοσ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ (με τα εργαλεία e-learning) ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ (one-to-one) με υλικό εκπαίδευςθσ και καλζσ πρακτικζσ και πρακτικά 
tools για 3 μινεσ μετά το κλείςιμο του ςεμιναρίου.
Ζτςι εξειδικεφονται οι γνϊςεισ με πρακτικζσ εφαρμογζσ. 

 Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ.
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