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ΠΡΟΦΙΛ
Η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, είναι o μεγαλύτερος
professional training οργανισμός στην Ελλάδα, παρέχοντας
πρωτοποριακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου.

•2

Με κύρια δραστηριότητα το business training, σχεδιάζει και
υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις προσωπικής ανάπτυξης
και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT),
καλύπτοντας ευρεία θεματολογία και συμβάλλοντας στην εξέλιξη
στελεχών και επιχειρήσεων.
Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στο customer experience,
η OTEAcademy παρέχει σειρά επαγγελματικών εκπαιδεύσεων
προσωπικής ανάπτυξης με βάση τη φιλοσοφία Love2Learn®, μια
διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη στις βιωματικές
ασκήσεις, το δημιουργικό παιχνίδι και τις τέχνες, με στόχο την εξέλιξη
του εκπαιδευόμενου σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
Η ΟΤΕAcademy αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη εκπαίδευσης
των μεγαλύτερων διεθνών φορέων και ινστιτούτων τεχνολογίας,
όπως η Cisco, η Alcatel – Lucent Enterprise, η Oracle, η Microsoft
κλπ. και επίσημο εξεταστικό κέντρο του μεγαλύτερου διεθνή
οργανισμού πιστοποίησης, της Pearson Vue.

We dream of a business
world with happy employees
and delighted customers

Η OTEAcademy στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 18.500 τ.μ. που
διαθέτει, παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας για εκδηλώσεις, εταιρικές
συναντήσεις, συνέδρια, εκπαιδεύσεις και workshops, με ευελιξία
και λειτουργικότητα, μετουσιώνοντας στην πράξη την εμπειρία της
στο customer experience.
Οι πενήντα αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, τα δύο αμφιθέατρα,
οι δέκα αίθουσες Η/Υ, αλλά και οι εξωτερικοί χώροι μπορούν να
διαμορφωθούν και να υποστηρίξουν εκδηλώσεις κάθε είδους.
Σε όλους τους χώρους διατίθεται δωρεάν Wi-Fi και σύγχρονος
οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες
catering υψηλών προδιαγραφών και τεχνική υποστήριξη σε όλη
τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση και
το άνετο παρκινγκ κάνουν την επίσκεψη στην OTEAcademy μια
αξέχαστη εμπειρία.
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
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Ιδανικό για εκδηλώσεις, συνέδρια,
παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις, workshops και
εταιρικές συναντήσεις, το αμφιθέατρο και
οι χώροι που το περιβάλλουν προσφέρουν
την καλύτερη εμπειρία φιλοξενίας και
την κατάλληλη επιλογή για μια άψογη
διοργάνωση. Οι υψηλές ταχύτητες Wi-Fi και η
παροχή ρεύματος σε όλες τις θέσεις μπορούν
να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα όλους
τους παρευρισκόμενους και κάθε είδους
εξειδικευμένη ανάγκη γρήγορης πλοήγησης.
Το αμφιθέατρο μπορεί να συνδυαστεί με τις
υπόλοιπες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
της OTEΑcademy καλύπτοντας την ανάγκη
υποστήριξης παράλληλων δραστηριοτήτων
και εκπαιδεύσεων σε άλλους χώρους.
• Δυναμικότητα 324 θέσεων
• 2 οθόνες προβολής

(διαστάσεις 5x4m & 3,5x3,5m)
• Projector (back projection)
• Control room/ πλήρης οπτικοακουστικός
εξοπλισμός
• Μικροφωνική εγκατάσταση
• Μικρόφωνα (wireless, tableware, lapel mic)
• Σκηνή με αποσπώμενο pontium
• Πάνελ έως 12 ατόμων
• Γραμματεία και φουαγιέ αποκλειστικής
χρήσης
• 3 καμπίνες ταυτόχρονης μετάφρασης
• Δυνατότητα βιντεοσκόπησης και
μαγνητοφώνησης
• Παροχή ρεύματος σε όλες τις θέσεις
• Τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια
της εκδήλωσης
• Γκαρνταρόμπα
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ΚΑΤΟΨΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ
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ΜΙΚΡΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Το μικρό αμφιθέατρο αποτελεί κατάλληλη
επιλογή για εκπαιδεύσεις, workshops,
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παρουσιάσεις και meetings. Μεγάλο του
πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα live
παρακολούθησης στο αμφιθέατρο όσων
συμβαίνουν σε διπλανή αίθουσα, καθώς και ο
σύγχρονος οπτικοακουστικός εξοπλισμός του.
• Δυναμικότητα 54 θέσεων
• Projector
• Pontium
• Μικρόφωνα (wireless, tableware, lapel mic)
• Σύγχρονος οπτικοακουστικός εξοπλισμός
• Τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια

της εκδήλωσης
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MASTER
WORKSHOPS
LAB
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Η χωρητικότητας 80 ατόμων αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων μπορεί να φιλοξενήσει
κάθε είδους σεμινάριο, workshop, εταιρική
συνάντηση και παρουσίαση. Διαθέτει φυσικό
φωτισμό και φουαγιέ αποκλειστικής χρήσης,
ενώ λόγω του μεγάλου της μεγέθους (170τ.μ.)
αποτελεί αίθουσα με ευελιξία και μεγάλες
δυνατότητες διαμόρφωσης ανάλογα με το είδος
της εκδήλωσης που θα φιλοξενήσει.
• Δυνατότητα διαμόρφωσης της αίθουσας
με πολλές διατάξεις
• Projector
• Η/Υ για τον εισηγητή
• Flipcharts και γραφική ύλη
• Τεχνική υποστήριξη
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
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Οι 50 διαφορετικές αίθουσες πολλαπλών
χρήσεων μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε
είδους workshop, παρουσίαση ή meeting
καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προσφέροντας
μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Όλες
οι αίθουσες διαθέτουν φυσικό φωτισμό και
δυνατότητα διαμόρφωσης και διάταξης των
επίπλων με πολλούς διαφορετικούς τρόπους
ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης ή του
workshop που θα φιλοξενήσουν.
• Δυνατότητα διαμόρφωσης της αίθουσας
με πολλές διατάξεις
• Projector
• Η/Υ για τον εισηγητή
• Flipcharts και γραφική ύλη
• Τεχνική υποστήριξη
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PC LABS
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Τα 10 PC Labs, συνολικής
δυναμικότητας 204 θέσεων, μπορούν
να καλύψουν κάθε ανάγκη για
διεξαγωγή σεμιναρίων, παρουσιάσεων
και εκπαιδεύσεων που απαιτεί τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
από τους συμμετέχοντες. Κάθε
αίθουσα διαθέτει projector, 10-25
ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλών
τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και
έναν επιπλέον για τον εισηγητή.
• Δυναμικότητα 10-25 θέσεων με Η/Υ
• Projector
• Η/Υ για τον εισηγητή
• Εκτυπωτής
• Ενσύρματο Internet
• Τεχνική υποστήριξη
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
• 18

• 19

MEETING ROOMS

QUANTITY

ROOM SIZE (M2)

THEATER

CLASSROOM

U SHAPE

BOARDROOM

BANQUET

FREESTYLE

BUFFET

COCKTAIL

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

1

370

324

-

-

-

-

-

-

-

FOYER

1

160

-

-

-

-

-

✓

110

170

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1

170

-

110

-

-

-

-

-

-

MASTER
WORKSHOPS LAB

1

170

80

65

45

30

80

✓

80

170

PC LABS

10

60

-

20 - 25

-

-

-

-

-

-

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

21

65

20

25

25

15

40

✓

35

40

ΜΙΚΡΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

1

117

54

-

-

-

-

-

-

-

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

19

85

45

35

30

20

50

✓

50

60

ΚΤΙΡΙΟ Σ

ΚΤΙΡΙΟ Ε

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ
Οι προσεγμένοι εξωτερικοί χώροι και ο
καταπράσινος κήπος της OTEAcademy
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μπορούν να φιλοξενήσουν μια εκδήλωση ή
ακόμα και εκπαίδευση, προσφέροντας μια
υπέροχη εμπειρία στους παρευρισκόμενους.
Το γεύμα και το cocktail party μιας εταιρικής
συνάντησης ή το διάλειμμα ενός συνεδρίου
μπορούν να στηθούν με πολλούς τρόπους και
σε διάφορα σημεία του εξωτερικού χώρου
προσθέτοντας αξία και κάνοντας ξεχωριστή
την εκδήλωση.
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ΚΑΤΟΨΗ
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ΧΑΡΤΗΣ
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OTEAcademy
Πέλικα & Σπάρτης 1, 151 22 Μαρούσι
Τηλ.: 210 61 14 817, 210 61 14 451 I Fax: 210 61 14 833
info@oteacademy.gr I www.oteacademy.gr

