
Χορηγικό Πακέτο
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΒ-WORKABLE - IG@work

Πλατφόρμα Προσέλκυσης Ταλέντου Υψηλής Εξειδίκευσης από όλο τον κόσμο

Η πλατφόρμα θα είναι σε λειτουργία από 1ης Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

ATT.  ΙΙ
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Η Πρωτοβουλία IG@work

Η πρωτοβουλία IG@work της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ είναι μη κερδοσκοπικoύ χαρακτήρα και οι

υπηρεσίες θα προσφέρονται δωρεάν σε εργοδότες που είναι μέλη του ΣΕΒ αλλά και σε όλες τις startups που

είναι εγγεγραμμένες στο Elevate Greece – πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η

υπηρεσία θα προσφέρεται κάτω από την ομπρέλα των Innovative Greeks, και υλοποιείται από κοινού από τα

δύο μέρη ΣΕΒ και WORKABLE.

Τι είναι η Πλατφόρμα IG@work

Το IG@work είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας προωθούνται ευκαιρίες εργασίας υψηλής εξειδίκευσης,

και προσελκύεται ταλέντο όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλατφόρμα εστιάζει σε

θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την τεχνολογία, με βιομηχανικές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και με

διοικητικές/διευθυντικές θέσεις ευθύνης.

Σε ποιους απευθύνεται (σε υποψήφιους εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο και σε εταιρείες μέλη του

ΣΕΒ)

Εν δυνάμει χρήστες της πλατφόρμας είναι όλοι όσοι θα ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ανοικτές θέσεις

εργασίας σε εταιρείες μέλη του ΣΕΒ και νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας. Ειδική βαρύτητα θα δοθεί σε Έλληνες

του εξωτερικού που θα ήθελαν να επαναπατριστούν και να δουλέψουν στις πιο δυναμικές και

αναπτυσσόμενες εταιρείες της χώρας μας καθώς και σε νέους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και

προσόντων.

Τι είναι το IG@work

https://www.innovativegreeks.gr/
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Τρόπος υλοποίησης

Η Workable, ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη

και την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας.

Ο ΣΕΒ έχει αναλάβει τη λειτουργία της πλατφόρμας, τις εγκρίσεις σχετικά με τις εταιρείες που μπορούν να

κάνουν χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας, καθώς και τις προς δημοσίευση θέσεις εργασίας. Επίσης,

αναλαμβάνει όλες τις δράσεις προβολής και προώθησης, προκειμένου να προσελκύει το ενδιαφέρον

εξειδικευμένου προσωπικού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

στοχευμένες καμπάνιες για την προσέλκυση υποψηφίων, συνεργασίες με Πανεπιστήμια, παρουσιάσεις σε

career days, κλπ.

Λειτουργία της Πλατφόρμας

Οι ανοικτές θέσεις εργασίας θα εισάγονται στην Πλατφόρμα με τρεις τρόπους:

α. Αυτοματοποιημένα μέσω της Πλατφόρμας της Workable για τους πελάτες αυτής.

β. Αυτοματοποιημένα μέσω του URL που θα δηλώσουν οι εταιρείες χρήστες, αλλά και μέσω τεχνολογιών
ανίχνευσης και εντοπισμού των ιστοσελίδων (εταιρικών ή εξειδικευμένων portals) στις οποίες
δημοσιεύουν τις ανοικτές θέσεις εργασίας τους.

γ. Μη αυτοματοποιημένα εφόσον η εταιρεία δεν είναι πελάτης της workable και δεν διαθέτει σχετική
ιστοσελίδα με προσβάσιμο URL.
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ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ (ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

IG@work

ΜΕΓΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

20.000

ΧΟΡΗΓΟΙ
8.000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
4.000

Ι. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ IG@WORK
• Εμφάνιση logos και επωνυμίες στην πρώτη σελίδα (βλ. διαφ. 4) και στο footer με links που θα καταλήγουν σε 

εσωτερική dedicated σελίδα employer branding που θα έχει το logo, σύντομη εταιρική περιγραφή και τη λίστα 
των ανοικτών θέσεων της συγκεκριμένης εταιρείας.

  

• Premium job postings για χορηγούς → τα premium postings, θα φαίνονται ως promoted (πιο πάνω στη 
λίστα και με πιο διακριτό branding). Αυτό σημαίνει ότι το posting αυτό έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες 
να επιλεγεί από υποψηφίους που επισκέπτονται την πλατφόρμα και ψάχνουν για δουλειά.

• Τα premium job postings των χορηγών θα φαίνονται ως promoted και στα email-ειδοποιήσεις που θα 
λαμβάνουν οι υποψήφιοι για προτεινόμενες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στο προφίλ τους εφόσον 
έχουν κάνει consent για τη σχετική λειτουργία ειδοποίησης τους. Οι ειδοποιήσεις αυτές θα 
ενσωματωθούν στις λειτουργίες της πλατφόρμας σε δεύτερο χρόνο.

• Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η συμφωνία με τον χορηγό απαιτείται ένα χρονικό διάστημε περίπου 1 
μήνα προκειμένου να υλοποιηθούν τεχνικά τα Premium job postings και η συνολική παρουσίαση του 
χορηγού στην πλατφόρμα.

Όλες οι
αγγελίες μέχρι 

12ο 2023

15 αγγελίες 
μέχρι 

12ο 2023

6 αγγελίες 
μέχρι 

12ο 2023

ΙI. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Αναφορά χορηγών/εμφάνιση λογοτύπων στο πλαίσιο ενεργειών προώθησης και προβολής (έντυπος και 

ψηφιακός τύπος, social media, direct emails, ιστοσελίδα IG, κλπ.).
• Παρουσίαση χορηγών σε career days, στο πλαίσιο των συνεργασιών του ΣΕΒ με Ελληνικά Πανεπιστήμια

  

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Αναφορά Επωνυμίας Χορηγών/Εμφάνιση Λογοτύπων Χορηγών σε:
• Σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του ΣΕΒ
• Δελτία Τύπου 

  

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ IG@work
Διάρκεια Χορηγίας, ένα έτος (Ιαν. 2023- Δεκ. 2023)
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Αρχική σελίδα 
του IG@Work

Αναφορά των χορηγών και 
της διαβάθμισής τους στην 
πρώτη σελίδα. Το εικονίδιο 

θα κατευθύνει σε ειδική 
σελίδα παρουσίασης της 
εταιρείας και των θέσεων 

εργασίας

Ο μέγας χορηγός θα έχει σε 
συνεχή βάση όλες τις 
ανοικτές αγγελίες του 
πρώτες στη λίστα. Θα 

ακολουθούν αγγελίες του 
Χορηγού (15) και του 

Υποστηρικτή (6).


