
  

  

ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΣΤΑΘΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

11.2020 | Logo Designer 

Σχεδιασμός του λογότυπου και συσκευασίας για τα 

χειροποίητα βιολογικά σαπούνια "Natalia" 

6.2020 | Web Designer 

Σχεδιασμός της επίσημης ιστοσελίδας "Nikos Trousis" 

Photography 

4.2014-Σήμερα | Logo & Web Designer | Web 

Promoter | Copywriter 

Ιδιοκτήτρια, ιδρύτρια και διευθύντρια για τις 

διαδικτυακές μάρκες "Woody's Crafts-Ξύλινα 

Χειροποίητα Διακοσμητικά" και "Woody's Ξύλινες 

Χειροποίητες Κατασκευές & Διακόσμηση Κήπου",  στα 

αγοραστικά πεδία της χειροποίητης διακοσμητικής 

Τέχνης και ξύλινων κατασκευών | Σχεδιασμός 

ιστοσελίδας, προϊοντική φωτογράφηση, επεξεργασία 

εικόνας, δημιουργία γραπτού και φωτογραφικού 

προωθητικού περιεχόμενου, οργανικό SEO marketing, 

email-marketing, social media marketing, διαδικτυακή 

έρευνα αγοράς και ανάλυση δεδομένων, δημιουργία 

δικτύου πωλήσεων, αρθρογραφία ιστολογίου. 
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2016-Σήμερα | Logo & Web Designer | Web 

Promoter | Copywriter 

Σχεδιασμός ιστοσελίδας, επεξεργασία εικόνας, 

δημιουργία γραπτού και φωτογραφικού προωθητικού 

περιεχόμενου, οργανικό SEO marketing, email-

marketing, social media marketing, διαδικτυακή 

έρευνα αγοράς και ανάλυση δεδομένων, δημιουργία 

δικτύου πωλήσεων, αρθρογραφία ιστολογίου για τις 

διαδικτυακές μάρκες "Calliope's Powertex Art” 

Χειροποίητα Διακοσμητικά Γλυπτά & Σεμινάρια 

Powertex, "Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο 

Μοριακής Ιατρικής & Βιοτεχνολογίας" και "The Garden 

Cafe & Cocktail Bar" Καρδάμενα, Κως 

 

11.2016-Σήμερα | Web Designer | Facebook Manager 

| Blogger 

Σχεδιασμός και διαχείριση της επίσημης σελίδας 

Facebook και ιστολογίου, σχεδιασμός λογοτύπου, 

αρθρογραφία ιστολογίου και δικτύωση της δράσης 

"Εθελοντές Φιλόζωοι Αδένδρου Θεσσαλονίκης" 

 

5.2018 - 2.2019 | Web Designer 

Σχεδιασμός εταιρικών ιστοσελίδων για το πελατολόγιο 

της εταιρίας Netways Inc., μίας ελληνικής εταιρίας που 

προσφέρει τις υπηρεσίες της στα πεδία των 

Συστημάτων Πληροφορικής και Ανάπτυξης 

Λογισμικού. 

 



  

2016-2019 | Logo & Web Designer | Web Promoter | 

Copywriter 

Σχεδιασμός ιστοσελίδας, επεξεργασία εικόνας, 

δημιουργία γραπτού και φωτογραφικού προωθητικού 

περιεχόμενου, οργανικό SEO marketing, email-

marketing, social media marketing, διαδικτυακή 

έρευνα αγοράς και ανάλυση δεδομένων, δικτύωση, 

αρθρογραφία ιστολογίου για τις μάρκες "Real Herbs" 

Φυτικά προϊόντα Διατροφής & Φυτικά καλλυντικά, 

"Antonios Harizanis" Καλλιτέχνης Μοντέρνας Τέχνης, 

"Fertility Biocenter" Κέντρο Γονιμότητας & Βιολογικών 

Θεραπειών, "Car4U Andros" Υπηρεσίες ενοικίασης 

αυτοκινήτων στην Άνδρο, "Ράτκος" Γραφείο Τελετών 

και  "Maistrali Studios & Apartments" Ενοικιαζόμενα 

στούντιος και διαμερίσματα στην Άνδρο. 

 

06.2016 – 09.2016 | Σερβιτόρα 

"The Garden Café & Cocktail Bar", Καρδάμενα Κως, 

Δωδεκάνησα, Ελλάδα (40+ τραπέζια, Βραβείο 

Τελειότητας από το Trip Advisor, τοποθεσία με υψηλή 

κίνηση πελατών) 

Καταγραφή παραγελιών με ακρίβεια και συνεργασία με 

τους bartenders και μάγειρες | Σερβίρισμα φαγητών και 

ποτών που ξεπερνούσε τις προσδοκίες των πελατών | 

Παροχή εξαιρετικής, φιλικής και γρήγορης 

εξυπηρέτησης | Διατήρηση επαγγελματικού τόνου 

φωνής και γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων των ωρών 

αιχμής. 

 



  

2015-2017 | Designer | Web Promoter | Copywriter 

Σχεδιασμός λογοτύπου και επίσημης Facebook 

σελίδας, προϊοντική φωτογράφηση, επεξεργασία 

εικόνας, social media marketing, δικτύωση, δημιουργία 

προωθητικού γραπτού και φωτογραφικού 

περιοεχομένου για τις μάρκες "Με Ρακή" Σπιτικά 

Παραδοσιακά Λικέρ και "Kalli Karvo" Χειροποίητα 

Κοσμήματα 

 

04.2015 – 09.2015 | Σερβιτόρα/Barista 

"Kiriaki Hotel & Junior Suites", Αμφίκλεια Λαμίας, 

Ελλάδα (4 αστέρια,13 διαμερίσματα ) 

Παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών για την 

εξασφάλιση της ικανοποίησης τους και αυξημένες 

πωλήσεις | Διασφάλιση των χώρων του bar, του 

εστιατορίου και του bar της πισίνας ώστε να είναι ανά 

πάσα στιγμή καθαροί, οργανωμένοι και περιποιημένοι 

| Διαχείριση της συνολικής διοίκησης σχετικά με τις 

υπευθυνότητες που αφορούσαν την καθημερινή 

απογραφή προϊόντων και αποθεμάτων | Στενή 

συνεργασία με τον Σεφ και τους Μάγειρες ώστε να 

εξασφαλιστεί η κάλλιστη ποιότητα του πρωϊνού, 

μεσημεριανού και βραδυνού μενού σε καθημερινή 

βάση. 

 

 

 

 



  

04.2011 – 10.2011 | Σερβιτόρα/Barista 

"Apanema" Resort Boutique Hotel, περιοχή Ταγκού 

Μύκονος, Ελλάδα (4 1/2 αστέρια, 17 διαμερίσματα ) 

Παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών για την 

εξασφάλιση της ικανοποίησης τους και αυξημένες 

πωλήσεις | Διασφάλιση των χώρων του εστιατορίου 

και του bar της πισίνας ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή 

καθαροί, οργανωμένοι και περιποιημένοι | Διαχείριση 

της συνολικής διοίκησης σχετικά με τις 

υπευθυνότητες που αφορούσαν την καθημερινή 

απογραφή προϊόντων και αποθεμάτων | Στενή 

συνεργασία με τον Σεφ και τους μάγειρες ώστε να 

εξασφαλιστεί η κάλλιστη ποιότητα του πρωϊνού, 

μεσημεριανού και βραδυνού μενού σε καθημερινή βάση 

| Οργάνωση και συντονισμός της υπηρεσίας "Room 

Service" της βάρδιας μου. 

 

09.2010 – 03.2011 | Διευθύντρια Καταστήματος 

Τοπικό κατάστημα καφέ & Κρεπερί "Ο Παιδότοπος", 

Άδενδρο  Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (20 τραπέζια, 

κεντρική τοποθεσία με υψηλή κίνηση πελατών, 

εσωτερική παιδική χαρά) 

Υπεύθυνη για τη συνολική σωστή και αποτελεσματική 

συντήρηση του καταστήματος και των αναγκών του | 

Κάλυψη θέσεων barista και σερβιτόρας κατά τις ώρες 

λειτουργίας | Διαχείριση της συνολικής διοίκησης 

σχετικά με τις υπευθυνότητες που αφορούσαν την 

καθημερινή απογραφή προϊόντων και αποθεμάτων του 

καταστήματος. 

 



  

04.2010 – 09.2010 | Σερβιτόρα 

"Blu-Blu" Lounge Cafe Bar, Παλιό Λιμάνι Μύκονος, 

Ελλάδα (40 τραπέζια, κεντρική τοποθεσία με υψηλή 

κίνηση πελατών) 

Καταγραφή παραγελιών με ακρίβεια και συνεργασία με 

τους bartenders και μάγειρες | Σερβίρισμα φαγητών και 

ποτών που ξεπερνούσε τις προσδοκίες των πελατών | 

Παροχή εξαιρετικής, φιλικής και γρήγορης 

εξυπηρέτησης | Διατήρηση επαγγελματικού τόνου 

φωνής και γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων των ωρών 

αιχμής | Ολοκλήρωση καθημερινών καθηκόντων 

ανοιγμάτος και κλεισίματος βάρδιας, 

συμπεριλαμβανομένου το γέμισμα προϊόντων και το 

κλείσιμο ταμείου | Αποτελεσματική χρήση του "Point 

of Sale" υπολογιστικού συστήματος για αυτόματη 

λήψη παραγγελιών 

 

11.2007 – 11.2009 | Υπεύθυνη Βάρδιας/Barista 

"Starbucks" Εταιρία Καφέ, Κατάστημα Λευκού Πύργου, 

Παραλία Θεσσαλονίκης, Ελλάδα ( κατάστημα με τις 

υψηλότερες πωλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας) 

Ολοκλήρωση καθημερινών καθηκόντων ανοιγμάτος και 

κλεισίματος του καταστήματος, 

συμπεριλαμβανομένου το γέμισμα προϊόντων και το 

κλείσιμο όλων των ταμείων της βάρδιας μου | 

Διαχείριση της συνολικής διοίκησης σχετικά με τις 

υπευθυνότητες που αφορούσαν την καθημερινή 

απογραφή προϊόντων και αποθεμάτων | Καταγραφή 

παραγγελιών με ακρίβεια και αποτελεσματική 

συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό ώστε να να 



  

σερβίρουμε φαγητό και ποτά που ξεπερνούσαν τις 

προσδοκίες των πελατών | Συντήρηση της τάξης και 

αρμονικής συνεργασίας με το προσωπικό κατά τη 

διάρκεια της βάρδιας μου | Παροχή εξαιρετικής, 

φιλικής και γρήγορης εξυπηρέτησης. 

 

09.2005 – 10.2007 | Σερβιτόρα/Barista 

"Χατζής" Αλυσίδα Καταστημάτων Καφέ & 

Ζαχαροπλαστείων, Βενιζέλου 50 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

(20 τραπέζια, τοποθεσία με υψηλή κίνηση πελατών) 

Παροχή εξαιρετικής, φιλικής και γρήγορης 

εξυπηρέτησης | Συχνή καθαριότητα τραπεζιών, 

γυάλινων σκευών, περβαζίων, πάγκων, δαπέδων, 

αποθηκευτικών χώρων και ψυγείων | Υποστήριξη του 

τμήματος πωλήσεων του καταστήματος όταν 

κρινόταν απαραίτητο | Αποτελεσματική κάλυψη τη 

θέσης του barista μία φορά την εβδομάδα και σύμφωνα 

με το προγραμματισμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

 

10.2004– 03.2005 | Ασφαλιστικός Σύμβουλος 

"International Life" Ασφαλιστική Εταιρία, Γλυφάδα 

Αθήνας, Ελλάδα 

Αξιολόγηση δυνητικών πελατών που εκλαμβάνονταν 

μέσω απευθείας παραπομπών, βάσεων δεδομένων 

δυνητικών πελατών και άμεσων κλήσεων | Χρήση 

γνώσης των προϊόντων της εταιρίας  και της 

ασφαλιστικής αγοράς σε δυνητικούς πελάτες και 

σύναψη συμβολαίων ασφάλισης ζωής | Διαχείριση των 



  

χρεωστικών λογαριασμών και διατήρηση των 

λογαριασμών των πελατών. 

 

05.2003– 04.2004 | Account Manager/Τμήμα 

Εξηπηρέτησης Πελατών 

"IMS Solutions" Διαφημιστική, Υπηρεσίες Promotion & 

Εκτυπώσεων, Κολωνάκι Αθήνα, Ελλάδα 

Έρευνα για αναζήτηση νέων πελατών | Συνεργασία με 

το τμήμα δημιουργικού και πωλήσεων πάνω σε 

διάφορα έργα | Δημιουργία νεών συνεργασίων μέσω 

telemarketing και δικτύωσης | Προετοιμασία 

προωθητικών και marketing πλάνων για τους πελάτες 

μου | Αποτελεσματική διατήρηση δυνατών και υγιών 

επαγγελματικών σχέσεων με τον υπάρχον 

πελατολόγιο της εταιρίας. 

 

10.2001– 02.2003 | Account Manager/Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών 

"Bullet" Διαφημιστικό Πρακτορείο, Υπηρεσίες 

Promotion & Εκτυπώσεων, Αθήνα, Ελλάδα 

Έρευνα για αναζήτηση νέων πελατών | Συνεργασία με 

το τμήμα δημιουργικού και πωλήσεων πάνω σε 

διάφορα έργα | Δημιουργία νεών συνεργασίων μέσω 

telemarketing και δικτύωσης | Προετοιμασία 

προωθητικών και marketing πλάνων για τους πελάτες 

μου | Αποτελεσματική διατήρηση δυνατών και υγιών 

επαγγελματικών σχέσεων με τον υπάρχον 

πελατολόγιο της εταιρίας. 

 



  

05.2001– 09.2001 | Account Manager/Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών 

"Orange" Διαφημιστική Εταιρία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Έρευνα για αναζήτηση νέων πελατών | Συνεργασία με 

το τμήμα δημιουργικού και πωλήσεων πάνω σε 

διάφορα έργα | Δημιουργία νεών συνεργασίων μέσω 

telemarketing και δικτύωσης | Προετοιμασία 

προωθητικών και marketing πλάνων για τους πελάτες 

μου | Αποτελεσματική διατήρηση δυνατών και υγιών 

επαγγελματικών σχέσεων με τον υπάρχον 

πελατολόγιο της εταιρίας. 

 

3.1998– 04.2001 | Γραμματειακή 

Υποστήριξη/Εξυπηρέτηση Πελατών 

"Top Promotion" Διαφημιστική Εταιρία, Μαρούσι 

Αθήνας, Ελλάδα 

Ανάληψη και διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με τις 

εκάστοτες διαφημιστικές καμπάνιες της εταιρίας | 

Συλλογή και αποτελεσματική διαχείριση της ροής των 

εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών | Συντήρηση 

και διαχείρηση του προγράμματος της εταιρίας και 

εκδηλώσεων | Καθιέρωση  των διοικητικών 

διαδικασιών εργασίας για την παρακολούθηση των 

καθημερινών εργασιών του προσωπικού. 

 

 

 

 



  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2013-Σήμερα: 

Αυτο-εκπαιδευόμενη στο Social Media Marketing, 

οργανικό SEO Marketing, E-mail Marketing, Σχεδιασμό 

Ιστοσελίδων, Επεξεργασίας Εικόνας, Προϊοντική 

Φωτογράφηση, Αρθρογραφία Ιστολογίου, Δημιουργία 

Γραπτού και Φωτογραφικού Προωθητικού 

Περιεχομένου, χρήση προσωπικού υπολογιστή και 

λειτουργικού συστήματος MS Office Windows 

2016-2019: 

Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης από την πλατφόρμα 

εκπαίδευσης και κατάρτησης δεξιοτήτων "Alison",  

στους ακόλουθους κύκλους μαθημάτων: 

"Βασικές Δεξιοτήτες Μελέτης", "Σχέδιο-Εφαρμογή 

Σχεδιαστικών Αρχών", "Σχεδιαστικό Πρόγραμμα Adobe 

Photoshop CS3", "Adobe Photoshop CS6 Βασικά 

Εργαλεία", "Τουρισμός-Εισαγωγή σε Ταξιδιωτικά 

Μοτίβα και Προορισμούς", "Τουρισμός-Marketing και 

Promotion", "Στρατηγική Κοινωνικών Μέσων 

Δικτύωσης για Μικρές Επιχειρήσεις", 

"Αποτελεσματικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες για 

Διευθυντές", "Μοντέρνα Επαγγελματική Γραφή" 

03.2000 – 06.2000: 

"Didacta" Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών, Αθήνα, 

Ελλάδα | Πιστοποιητικό στη "Διαφήμιση & 

Επικοινωνία" 

 

 



  

10.1991-10.1996: 

Πτυχίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, 

Αθήνα | Τμήμα: Δημόσια Διοίκηση | Βαθμός Πτυχίου: 

Λίαν Καλώς (6,5) 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

Μητρική: Ελληνική | Δεύτερη Ξένη Γλώσσα: Αγγλική 

(Πανεπιστήμιο Cambridge, Πρώτο Πτυχίο στην 

Αγγλική Γλώσσα, Βαθμός: C) | Μάθηση: Ιταλικά 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ΧΟΜΠΙ 

Γιόγκα, Διαλογισμός, Πνευματικότητα, Διατροφή, 

Αυτο-βελτιώση, Ανάγνωση, Πεζοπορία, Ποδηλασία, 

Ταξίδια, Μάθηση, Ζωγραφική σε γυαλί, Διακόσμηση 

Σπιτιού, Εθελόντρια της Τοπικής Ομάδας Διάσωσης 

Αδέσποτων Ζώων Αδένδρου Θεσσαλονίκης, μεγάλες 

βόλτες με τα σκυλιά μου, Εξωπολιτική, Αστρονομία, 

Αστροφυσική, Κβαντική Φυσική, Έρευνα στις Αρχαίες 

Κουλτούρες και Μεταφυσική, Ανθρώπινη Βιολογία, 

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων, Συγγραφή, Blogging, 

Φωτογραφία, Εξερεύνηση του Διαστήματος 

 

 

 

 

 


