
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ Οι ΚΙΟΝΕΣ είναι ένα δια δραστικό ανθρώπινο δίκτυο καταξιωμένων επιχειρηματιών και 
επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους με στόχο τους την αλληλεπίδραση μεταξύ τους επιχειρηματικών 
δράσεων και συνέργειες με αλληλοβοήθεια και σύσταση των μελών μας μεταξύ τους αλλά και στον κοινωνικό τους 
περίγυρο με συνέργειες για την βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους και πελατολογίου τους και 
ανάδειξης των επαγγελματιών του συνδέσμου με την υλοποίηση ημερίδων και διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης 
των μελών με μορφές δικτύωσης των μελών μεταξύ τους με προφίλ επαγγελματικό τους στην ιστοσελίδα του συνδέσμου 
αλλά και με στοχευμένες δράσεις παρουσίασης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών μέσω του συνδέσμου.                                                                                                                                                                                    
Επίσης στόχος είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις και συμμετοχή των ΚΙΟΝΩΝ σε στοχευμένες δράσεις πολιτισμού και 
τουρισμού με αξιοποίηση γνώσης μελών μας από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ τον ΔΗΜΟ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
προς κοινωνική συναναστροφή ανάδειξη των μελών μας αλλά και δικές μας δράσεις πολιτισμού. 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΙΟΝΑΣ Σε δύσκολους οικονομικά καιρούς η συμμετοχή κάποιου σε ένα ανθρώπινο δίκτυο 
καταξιωμένων επιχειρηματιών και επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους με στόχο την αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους επιχειρηματικών δράσεων και συνέργειες με αλληλοβοήθεια και σύσταση των μελών μας μπορεί να τον 
βοηθήσει να προάγει την δουλειά του το επάγγελμα του την επιχείρηση του και την κοινωνικότητα του με την αξία ενός 
ανθρώπινου δικτύου που θα μπορέσει να τον βοηθήσει , να του ανοίξει πόρτες επαγγελματικά και κοινωνικά τόσο μέσω 
των συναντήσεων των ΚΙΟΝΩΝ σε επιλεγμένους χώρους και εκδηλώσεις όσο και με την παρουσία του στην διαδικτυακή 
πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί www.kiones.gr  αλλά και στο fb στην σελίδα https://www.facebook.com/kiones2016/  και 
ομάδα του συνδέσμου https://www.facebook.com/groups/kiones/  όπου μπορεί να δημοσιεύσει εκδηλώσεις του 
προϊόντα του και επιχειρηματικές του κινήσεις. 
 
ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ  ΚΙΟΝΕΣ  Η συμμετοχή κάποιου σε ένα ανθρώπινο δίκτυο 
καταξιωμένων επιχειρηματιών και επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους προϋποθέτει την σύσταση από 
2 μέλη μας και την αποδοχή από το ΔΣ και η επιτυχημένη σοβαρή πορεία του στο επάγγελμα του η επιχείρηση του κατά 
γενική ομολογία. Μέλη μας μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες ή επαγγελματίες λοιπόν ανεξαρτήτου χώρου ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
ΙΑΤΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΜΜΩΤΕΣ πχ 
από όλους τους χώρους αλλά με μια προϋπόθεση καλής τους πορείας επαγγελματικής και επιχειρηματικής στον χώρο 
τους , διότι οι ΚΙΟΝΕΣ θέλουν άτομα από όλους τους χώρους αλλά επιθυμούν να κρατήσουν ένα υψηλό επίπεδο 
καταξίωσης στον επαγγελματικό η επιχειρηματικό χώρο του καθενός. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΙΟΝΕΣ    Τα μέλη μας λοιπόν με την συμμετοχή τους σε ένα ανθρώπινο 
δίκτυο καταξιωμένων επιχειρηματιών και επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους τους δίνεται μια 
δεξαμενή γνωριμιών άλλων επιτυχημένων στον χώρο τους ανθρώπων και γνωστών τους όπου μπορούν να δώσουν και να 
πάρουν υπηρεσίες και προϊόντα προς και από τα μέλη και τις γνωριμίες τους και να διαφημίσουν και προάγουν το 
επάγγελμα τους ή την επιχείρηση τους με το ανάλογο αντίτιμο που θα καθορίσουν οι ίδιοι μια διαδικασία που βγαίνει και 
από τους όρους της αγοράς με την προτίμηση πάντα της συμφερότερης προσφοράς  αλλά με προτεραιότητα στην επιλογή 
από επαγγελματία ή επιχείρηση μέλους μας για να γίνουν στην πράξη συνέργειες. 
 
Στόχος μας όπως μας δήλωσε ο Πρόεδρος των ΚΙΟΝΩΝ Κος Δράμαλης Μάριος δεν είναι να είμαστε ένας σύνδεσμος που 
υπάρχει απλώς για να υπάρχει αλλά θέλουμε όντως τα μέλη μας να έχουν άμεσα επαγγελματικά και επιχειρηματικά 
οφέλη δια δραστικά μέσω Internet  αλλά και κοινωνικές επαφές και δράσεις πολιτισμού και εκδηλώσεων μας με gala που 
θα κρατήσουν ψηλά το ενδιαφέρον των μελών και την συνοχή με το υψηλό επίπεδο των μελών μας.  
 
Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος του μεγαλύτερου ανθρώπινου δικτύου της πόλης μας ΚΙΟΝΕΣ ας επικοινωνήσει στο 
ΤΗΛ. 2310478992  ΚΙΝΗΤΟ  6945 490599 η μέσω email dramalismarios@gmail.com .    
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