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Μαρούσι, 07.02.2023 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνέδριο Συνεργατών Yamaha 2023, «Move 2 Inspire». 

Move 2 Inspire: η έμπνευση για νέους στόχους και νέα πορεία παρουσιάστηκε στο 

διήμερο Συνέδριο Συνεργατών που πραγματοποίησε η Yamaha, του ομίλου 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. 

 

Το 2023 είναι μια αισιόδοξη χρονιά και μετά από 3 χρόνια με πρωτόγνωρες 

μεταβολές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για 

αναδιοργάνωση και νέους στόχους. Αυτήν την έμπνευση θέλησε να 

μεταλαμπαδεύσει και η Yamaha στο Δίκτυο Συνεργατών της, πραγματοποιώντας το 

διήμερο Συνέδριο Συνεργατών 2023, με τίτλο «Move 2 Inspire», στις 03 και 04 

Φεβρουαρίου, στους χώρους του ξενοδοχείου Domotel Katsri.  

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, εκπρόσωποι του Δικτύου από όλη την Ελλάδα 

είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τα αποτελέσματα αλλά και τους στόχους της νέας 

χρονιάς από τον Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Yamaha, κο Ιωάννη Σώκιαλη και 

στελέχη από τα τμήματα Πωλήσεων, Marketing & Motorsports και After Sales.  

Το καλωσόρισμα στο συνέδριο απηύθυνε ο Πρόεδρος και CEO του ομίλου 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κος Πάρης Κυριακόπουλος. 

Το τέλος της ημέρας σηματοδοτήθηκε με φαντασμαγορικό δείπνο όπου τους 

καλεσμένους διασκέδασε με μοναδικό τρόπο πολυτάλαντος performer, σε μια 

βραδιά που επιβεβαίωσε τους πολυετείς στενούς δεσμούς της εταιρείας με το 

δίκτυό της. 

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν test ride με το πρώτο ηλεκτρικό scooter της Yamaha, ΝΕΟ’s, 

σε επιλεγμένη διαδρομή. 

Ευχόμαστε στο Δίκτυο Yamaha πολλές επιτυχίες και Καλές Πωλήσεις για τη Νέα 

Χρονιά! 

 

Περισσότερα: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/news/Sinedrio-

sinergaton-Yamaha-2023/  

 

STAY CONNECTED! 

Κυριακή Μπασιά 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Marketing Yamaha 
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Yamaha Motor Greece: 

Facebook 

www.facebook.com/Yamaha

MotorGreece 

Instagram 

www.instagram.com/yamah

amotorgreece 

TikTok NEW! 

www.tiktok.com/@yamaha

motorgreece 

 

 

Yamaha Racing Hellas: 

Facebook 

www.facebook.com/Yamaha

RacingHellas 

Instagram 

www.instagram.com/yamah

a_racing_hellas 

 

 

 

 

Yamaha Marine Greece: 

Facebook 

www.facebook.com/Yamaha

MarineGreece 

Instagram 

www.instagram.com/yamah

amarinegreece 

 

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εκπροσωπεί την YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Αλβανία και Μολδαβία και την PORSCHE AG και την SIXT SE στην Ελλάδα.  

H δραστηριότητα της περιλαμβάνει επίσης την Μοτοδίκτυο, με τρεις κάθετες μονάδες Yamaha και το 

ηλεκτρονικό κατάστημα MotoDirect.  

Εισηγημένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απασχολεί περισσότερους από 

250 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε στα 94,7 εκ. ευρώ. 

www.motodynamics.gr 
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