
Υπόψιν: Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης 
 
Καλή σας ημέρα, 
 
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη σχολή σας, σας ενημερώνω 
και γραπτώς για το ενδιαφέρον μας να φιλοξενήσουμε τους 
σπουδαστές σας οι οποίοι θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας.  
 
Στη συνέχεια, σας παραθέτω εν συντομία μερικές πληροφορίες για 
εμάς: 
 
Η NetPlanet είναι μια εταιρεία εδραιωμένη στο χώρο του Custom 
Web Design & Digital Marketing. Με την 20ετή εμπειρία μας και 
έχοντας την ανώτατη πιστοποίηση "Google Premier Partner", 
αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη δημιουργία & προώθηση 
οποιασδήποτε επιχείρησης στο χώρο του Internet.  
 
Πιο αναλυτικά, δραστηριοποιούμαστε & εξειδικευόμαστε στους 
παρακάτω τομείς:  

• Web Design: Κατασκευή Websites, E-shops, Web Portals, και 
Web Applications. 

• Digital Marketing: Google & Digital Ads, Social Media 
Management, Community Management, Email Marketing, 
SEO & SEF. 

• Video & Streaming: Live Streaming, Web TV shows, Video 
Content (δημιουργία, επεξεργασία, κλπ), και Music Videos. 

 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 
 
Στη NetPlanet τα στελέχη πρακτικής έχουν ακριβώς τις ίδιες δωρεάν 
παροχές με τους εργαζόμενους, καθώς και ευκαιρίες για bonus 
παραγωγικότητας. Αναζητάμε όμως άτομα με υψηλή θέληση για 
εργασία και έντονη προθυμία για εξέλιξη. Είναι σημαντικό να σας 
ενημερώσουμε ότι έχουμε φιλοξενήσει - και φιλοξενούμε ακόμη και 
σήμερα - σπουδαστές από διάφορες σχολές στην Ελλάδα, για να 
πραγματοποιήσουν σε εμάς την πρακτική τους άσκηση.  
 
Οι ειδικότητες φιλοξενούμε για πρακτική άσκηση είναι:  

• Γραφίστες 
• Προγραμματιστές 
• Digital Marketers 
• Social Media Managers 
• Σπουδαστές με αντικείμενο το βίντεο & το μοντάζ 



Nα σημειωθεί επίσης ότι το 20% του μόνιμου προσωπικού μας 
ξεκίνησε στην εταιρεία μας ως πρακτική άσκηση! 
 
Στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής βιογραφικών: 
 
Εmail: hr@netplanet.gr 
Διεύθυνση: Ηρούς 19, Αθήνα, 104 42 
Τηλέφωνο: +30 2104221422 
Website: www.netplanet.gr 
Διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής: Υπάρχει άμεση 
διαθεσιμότητα θέσεων για όλες τις ειδικότητες που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 
 
Θα χαρούμε ιδιαιτέρως να συνεργαστούμε με τη σχολή σας και να 
φιλοξενήσουμε τους σπουδαστές σας που ενδιαφέρονται να κάνουν 
την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας. 
 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. 
 
 
Με εκτίμηση, 
Κατερίνα Φραντζιά 
 
Stay Inspired 
Customer Support 
 
NetPlanet I.S.P. 
Creating Your Web Presence 
 
Athens  
19 Irous str. 
104 42 Athens, Greece 
 
Piraeus 
48 Filonos Str 
185 34 Piraeus, Greece 
 
Salonica 
Alexander the Great Ave 
Under Construction 
 
T: + 30 210 422 1 422 
F: + 30 210 422 1 423 
E: rec@netplanet.gr 
I: www.netplanet.gr 
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