Γιώργος Σαλιάρης-Φασσέας
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Big Pi, 2022-, Operating Partner, www.bigpi.vc
Το τεχνολογικό fund Big Pi έχει 23 επενδύσεις σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι οποίες με καινοτόμο
τρόπο, υπηρεσίες και προϊόντα έχουν σκοπό να καινοτομήσουνε στις αγορές που δραστηριοποιούνται.
• Greek Grape Company (GGC M.IKE), 2017-, Ιδρυτής, www.ggc.gr
Από το 2017, ίδρυσα την GGC η οποία ειδικεύεται στην καλλιέργεια και διάθεση όψιμων επιτραπέζιων άσπερμων
βρώσιμων σταφυλιών. H GGC καλλιεργεί 306 στρέμματα στην Χαλκιδική και έχει πελάτες της Ευρωπαϊκά Supermarkets.
• IPG Mediabrands, South West Europe (2013-2017), Πρόεδρος, www.mbww.com
Έχοντας ευθύνη για τις εταιρείες (UM, Initiative, Reprise) αγοράς διαφημιστικού χώρου του Ομίλου Interpublic
(NYSE:IPG) σε 6 χώρες (Αυστρία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισραήλ, Πορτογαλία, Τουρκία) αυξήσαμε (μαζί με τους συνεργάτες
μου) το πελατολόγιο, τις κερδοφορίες, το προσωπικό και τον τζίρο σε όλες τις αγορές. Παράλληλα, επιλέχθηκα ως ένα
από 19 άτομα παγκοσμίως για το IPG Global Leadership Team. Eκτέλεσα καθήκοντα Προέδρου των Ermis Awards στην
Ελλάδα (2016).
• Ogilvy, Greece (2010-2013), Γενικός Διευθυντής, www.ogilvy.com
Ηγήθηκα του μεγαλύτερου επικοινωνιακού ομίλου της Ελλάδος και καταφέραμε να αλλάξουμε τον κλάδο μαζί με τους
296 συνεργάτες μου. Οι εταιρίες του ομίλου: Bold Ogilvy (διαφήμιση), Asset Ogilvy PR (δημόσιες σχέσεις) και
OgilvyOne (διαδύκτιο) έγιναν οι μεγαλύτερες, πιο κερδοφόρες και βραβευμένες ως ‘Agency of the Year’ στον κλάδο
τους. H OgilvyOne απέσπασε 3 βραβεία στις Κάννες (από τα 6 που έχει πάρει ποτέ ελληνική εταιρεία στον θεσμό).
Παράλληλα έστησα και για την Ogilvy διεθνώς το Telecom Task Force, το οποίο μοιραζόταν γνώση από 79 ανθρώπους
σε 31 χώρες όπου είχαμε πελάτη τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
• Driin Ltd, (2010-2021), Ιδρυτής, www.driin.eu
Μετά την Google, ίδρυσα μία εταιρεία επενδύσεων σε πάνω από 10 εταιρείες τεχνολογίας.
• Google, Greece (2008-2009), Διευθυντής Ελλάδος, www,google.com
Έστησα την ομάδα και το γραφείο της Ελλάδος της Google, αποκτώντας πολλούς πελάτες, κλείνοντας συμφωνία με
πάνω από 100 διαδικτυακά μέσα για το AdSense, δημιουργώντας κανάλι πωλήσεων για μικρούς πελάτες μέσω ICAP,
και ελληνοποιώντας τα προϊόντα της εταιρείας. Εξέδωσα και ένα βιβλίο στα ελληνικά για το Adwords με σκοπό να
εκπαιδευτεί η ελληνική άγορα στα διαφημιστικά προιόντα μας.
• OgilvyOne Worldwide, Athens (2005-2008), Εταίρος & Διευθύνων Σύμβουλος, www.ogilvyone.gr
Μετά την πώληση της yellownetroad στην OgilvyOne, ανέλαβα το νέο σχήμα, προχωρήσαμε σε αναδιάρθρωση η οποία
οδήγησε σε κερδοφορία και κερδίζοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως (από τα 156 γραφεια) στο πρόγραμμα
εσωτερικής αξιολόγησης (Happy Clients, Shareholders & Employees, Knowledge & Awards).
• Yellownetroad (2000-2005), Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος.
Από 4-22 εργαζόμενους, ανέπτυξα την πρωτοπόρα και κερδοφόρα εταιρεία ψηφιακού marketing κάνοντας στην πορεία
όλες τις εργασίες και χτίζοντας ομάδα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.
• Richard Hochfeld Ltd, Kent, UK (1997-1999), Υπεύθυνος Αγορών Σταφυλιών.
Στην RH, ιδρυθείσα το 1873 και από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς νωπών φρούτων της Αγγλίας, διατέλεσα
υπεύθυνος αγορών σταφυλιών για την Tesco και ανέπτυξα νέες χώρες προμηθευτές (Ιταλία, Ινδία, Νότια Αφρική)
καθώς και την βιολογική κατηγορία σταφυλιών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
London School of Economics 1999-2000, MSc Analysis, Design & Management of Information Systems (Distinction).
Warwick University 1991-1994, BSc in Management Sciences (Hons, 2.1).
Α-Levels (Κολλέγιο Αθηνών) 1990: Economics (A), Government & Politics (B), Modern Greek (A).
Σχολή Μωραίτη 1978-1990, Απολυτήριο (17/20). Πρόεδρος τάξης για 3 χρόνια.
ΓΛΩΣΣΕΣ
Ελληνικά (μητρική), Γαλλικά (Sorbonne, Ο’Level:A), Αγγλικά (άπταιστα), Ιταλικά (αρχάριος), Ισπανικά (LSE Level2).
ΔΙΑΦΟΡΑ
Σεμινάρια/Διπλώματα σε Private Equity (Oxford), Διαπραγματεύσεις (Harvard),Financial Management (ALBA).
Διαδικτυακά Σεμινάρια/Διπλώματα σε Ναυτιλιακά (Lloyd’s), Sustainable Farming (Coursera/ Western Australia),
Game Theory (Coursera/ Stanford), Βιολογία Καρκίνου (Coursera/ John Hopkins).
Ομιλητής σε πάνω από 30 συνέδρια και 5 Πανεπιστήμια.
Shotokan Karate. Ημιτελικούς με την Εθνική Ελλάδος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα JKA (1996), 2 ασημένια & 3 χάλκινα
σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα (1990-1997). Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (2021-)
Warwick University Full Colors (1994): Βραβευμένος στους 10 καλύτερους αθλητές.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (Ναυτικό, 2005-2007).

