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Χρήστος Μπιτζής
Εργασιακή Εμπειρία - Σταδιοδρομία
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1997-1998: Graphic Designer
1998-2000: Web Designer
2000-2003: Web Designer/Project manager
2003-2004: Web Designer/Project manager
2004-2010: Project manager/Account Manager
2010-2014: Project manager/Performance Marketing
2017-2019: Digital Marketing trainer
2014-2019: Performance Marketing expert

Εκπαίδευση
▪
▪
▪

B’ Γυμνάσιο Περάματος, Γενικό Λύκειο Περάματος.
Ακτο Art & Design College, Graphic Design
Αγγλικά
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Πολιτική Σταδιοδρομία



2018-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
2019: Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στην Αττική.

Προσωπικά Στοιχεία
https://www.facebook.com/bitzis.dimiourgia
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
▪
▪
▪
▪

Ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις
Θέληση για μεταρρυθμίσεις
Φιλελευθερισμός
Ορθολογισμός

Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Μπορεί να μην γεννήθηκα σε κάποιο από τα εντυπωσιακά νησιά της Ελλάδας ή σε κάποιο απομακρυσμένο,
γραφικό ορεινό χωριό (γεννηθηκα το 1975 στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Ρέντη και το Πέραμα). Έχω, όμως,
να λέω πως μετά από 25 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, έχω ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα,
έχω μιλήσει με αμέτρητους επαγγελματίες στον τουρισμό, έχω εκπαιδεύσει 100αδες φοιτητές στο τουριστικό
(και συνολικότερο) digital marketing, ενώ έχω συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις βοηθώντας να πετύχουν
τους στόχους τους. Βλέπετε, τα τελευταια 15 χρόνια είμαι εξειδικευμένος επαγγελματίας στο τουριστικό digital marketing, ενισχύοντας μία από τις σημαντικότερες “βαριές” βιομηχανίες της Ελλάδας, βοηθώντας την,
παράλληλα, να περάσει στη νέα εποχή της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Εξάλλου, όλοι οι άνθρωποι της
Δημιουργίας (είτε την χρησιμοποιούμε ως πολιτική κίνηση είτε ως λέξη που φέρει το σχετικό νόημα), θέλουμε
να εκπαιδεύουμε και να εκπαιδευόμαστε για το νέο, το καινοτόμο, αυτό που θα κάνει τις ζωές μας καλύτερες
και θα παράξει πλούτο για όλους τους πολίτες της πατρίδας μας. Θέλουμε να κοιτάμε μπροστά και να
προτάσσουμε πάντοτε την παραγωγική Ελλάδα, τους Έλληνες που όταν βρεθούν σε ευνοϊκό για το επιχειρείν
και το πράττειν πλαίσιο, θριαμβεύουν και συμπαρασύρουν μαζί τους όλους τους ανθρώπους που θέλουν να
εργαστούν για ένα αύριο που θα μας γεμίζει υπερηφάνια.
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