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Ο Δημήτρης Καρακούλας, είναι διοικητικό 
στέλεχος στην  αυτοκινητοβιομηχανία, επί του 
παρόντος επικεφαλής της Bentley motors, στο 
Ναϊρόμπι της Κένυας.

Ο Δημήτρης είναι κορυφαίος στον χώρο της 
αυτοκινητοβιομηχανίας με πολλά χρόνια 
εμπειρία και έχει διατελέσει στέλεχος σε ανώτερες 
διευθυντικές θέσεις σε μερικές από τις πιο 
δημοφιλής εταιρίες παγκοσμίως (Porsche, Rolls 
Royce, GM, BMW, Audi, WV, Fiat, Renault and Ford).

Επιπλέον υπήρξε για 11 χρόνια λέκτορας στο 
Kingston University of London στην Ελλάδα 
και στο Hellenic Management Association. Ο 
Δημήτρης είναι ένας πιστοποιημένος PMP και 
κατέχει πτυχίο μηχανικού από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ΜΒΑ από το 
Kingston University of London.

dimitriskarakoulas

Ενα μοναδικό masterclass από τον Δημήτρη Καρακούλα, 
Leadership Expert και General Manager στην Bentley Motors 
East Africa.
Ενα masterclass όπου χρησιμοποιείς τα πρακτικά εργαλεία 
για να κεφαλαιοποιήσεις τις ικανότητες της δίκης σου 
επιχείρησης. Το masterclass παρουσιάζει τις σημαντικές 
οργανωσιακές ικανότητες και τον τρόπο που οι ηγέτες 
μπορούν να χτίσουν πάνω σε αυτές αξία για τον οργανισμό.
Σκοπός του masterclass:
-Πώς οι οργανωσικακές ικανότητες μπορούν να γίνουν 
εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχείρησης;
-Πώς θα εντοπίσω περιοχές που χρειάζονται βελτίωση;
-Πώς θα εξασφαλίσω μια επιτυχημένη επένδυση πάνω σε 
οργανωσιακές ικανότητες;
-Ποιά είναι η διαφορά των ικανοτήτων από τις δεξιότητες;
Στόχοι του masterclass
Τι θα κερδίσεις;
-Θα κατανοήσεις την σημασία της Οργανωσιακής ικανότητας 
-Θα μπορείς να αναγνωρίσεις τα επιμέρους στοιχεία της
-Θα μάθεις τους τρόπους εντοπισμού των οργανωσιακών 
δυνατοτήτων και τον τρόπο ελέγχου και αξιολογησής του
-Θα κατανοήσεις τα στοιχεία που αποτελούν καλύτερες για 
μια επιτυχή επένδυση πάνω σ οργανωσιακές ικανότητες 
-Θα μάθεις να αναγνωρίζεις πως να εντοπίζεις περιοχές που 
χρειάζονται βελτίωση και ποια τα επόμενα βήματα 

Δημήτρης Καρακούλας
Leadership Expert

There’s always enthusiasm 
amongst people 

when they hear there’s 
a new brand coming in, 

but that doesn’t mean that 
they will become your customer


