Απόστολος Δ. Αποστολάκης

ΣΠΟΥΔΕΣ
2000-2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ COLUMBIA

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

MBA με ειδίκευση finance, διάκριση Beta Gamma Sigma

1991-1996

ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αθήνα, Ελλάδα

MSc Πολιτικός Μηχανικός, Σεπτέμβριος 1996
Διπλωματική: Ανάλυση οικονομικών στοιχείων των εισηγμένων κατασκευαστικών εταιρειών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Aπρ 04-σήμερα E-shop.gr Α.Ε.
Γενικός Διευθυντής
•
•
•

Σεπ 02-Aπρ 04

•
•
•

Ιουλ-Aυγ 2001

Ενασχόληση με χρηματοοικονομικά θέματα (finance) της εταιρείας
Προετοιμασία και έλεγχος υλοποίησης marketing plan
Business development και σύναψη επαφών με διεθνείς εμπορικούς αντιπροσώπους και κατασκευαστές

Boston Consulting Group
Consultant

•

•

Μαϊ-Ιουν 2001

Αθήνα, Ελλάδα

Ανάλυση των λειτουργιών μιας από τις μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες και εφαρμογή αξιολόγησης
βασισμένη σε value based management.
Αναλύσεις και προτάσεις για βελτιώσεις στις λειτουργίες credit που αφορούν στη λιανική και wholesale
τραπεζική .
Διενέργεια due diligence και υποβολή προτάσεων για τη βιωσιμότητα υπομονάδας μεγάλης εταιρείας
βιομηχανικών αγαθών στην Ελλάδα.
Ανεύρεση ευκαιριών μείωσης κόστους σε μεγάλη βιομηχανία και εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης

Boston Consulting Group
Summer consultant

•

Αθήνα, Ελλάδα

Dusseldorf, Γερμανία

Ανάλυση δυνατοτήτων μεγαλύτερης κερδοφορίας για μεγάλη πολυεθνική τράπεζα και εξέταση πιθανής
ενσωμάτωσης τμημάτων investment και corporate banking.
Προετοιμασία πρότασης σχετικά με την υιοθέτηση κριτηρίων καταμέτρησης απόδοσης τμημάτων.

Merrill Lynch & Co

Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

Summer associate investment banking
•
•

1998-2000

Ανάλυση στόχων και παρουσίαση πιθανών ευκαιριών εξαγορών για εταιρεία τηλεπικοινωνιών
Ανάλυση συγκεκριμένων στόχων εξαγοράς για Ελληνική εταιρεία βιομηχανίας

E-shop.gr Α.Ε.

Αθήνα, Ελλάδα

Συν-ιδρυτής και Διευθυντής Μάρκετινγκ
• Κατάρτιση business και marketing plan και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ, με την μικρότερη χρήση
κεφαλαίων και ανθρωπίνων πόρων.
• Διαπραγμάτευση και σύναψη διαφημιστικών συμφωνιών με online και offline μέσα
• Σύναψη εμπορικών σχέσεων με βασικούς προμηθευτές

1997-1998

ΕΚΑΤΗ Α.Ε, (κατασκευαστική εταιρεία)

Αθήνα, Ελλάδα

Project Manager
• Επίβλεψη του οικιστικού έργου στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού $2M; Στενή επιτήρηση και
καθοδήγηση περισσότερων από 60 υπεργολάβων και εργατών διαφόρων ειδικοτήτων.
• Παράδοση του έργου σύμφωνα με το προεκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα, επίτευξη κόστους 10% χαμηλότερο
από το προβλεπόμενο

ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ξένες Γλώσσες: Άπταιστα Αγγλικά και καλά γαλλικά.
Χόμπυ: Squash, Μπάσκετ, σκι, windsurf, ταξίδια

