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Η Έφη Κουδελή είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος με περισσότερα από 12 χρόνια διεθνούς 

εμπειρίας στην τουριστική βιομηχανία και τη διαχείριση προορισμών και εκδηλώσεων, 

τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Από το 2018, αποτελεί μέλος της ομάδας του Found.ation – μιας εταιρείας που έχει στόχο 

την ανάπτυξη της καινοτομίας από την εκπαίδευση ως την επιχειρηματικότητα. Κατέχει τη 

θέση του Knowledge Transfer & Outreach Lead και είναι υπεύθυνη για την επιχειρηματική 

ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες σε συνεργασία με 

τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (Δήμος Αθηναίων, Microsoft) αλλά και προγραμμάτων 

μεταφοράς γνώσης ως CSR για επιχειρήσεις. To 2015 ανέλαβε το Thessaloniki Convention 

Bureau και για 5 χρόνια ήταν General Manager. Ήταν υπεύθυνη για τη σύσταση, ανάπτυξη 

και διαχείριση του φορέα, προωθώντας τον προορισμό στην διεθνή βιομηχανία των 

συναντήσεων, ταξιδιών κινήτρων και εταιρικών εκδηλώσεων. Πριν από αυτό, εργάστηκε 

στην Ισπανία στην Γραφείο Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ στη Μαδρίτη για το Υπουργείο Τουρισμού 

Τουρισμού και στην IATA. Σπούδασε Ισπανική Φιλολογία και κατέχει 2 μεταπτυχιακά στη 

Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας και την Πολιτιστική Διαχείριση. 

[EN] 

Efi Koudeli is a senior manager with more than 12 years of international experience in the 

tourism, destination and event management industry, both in public and private sector.  

She, currently, holds the position of Knowledge Transfer & Outreach Lead at Found.ation, a 

top-notch technology venture builder. She is responsible for the business development and 

implementation of programs on digital skills, working closely with the private and public 

sector (Municipality of Athens, Microsoft) and knowledge transfer programs as CSR for 

corporations. In 2015, Efi took over the Thessaloniki Convention Bureau where she was the 

General Manager for 5 years. During her tenure, she set up, developed and managed the 

Bureau promoting the destination for international association meetings, incentives and 

corporate events. Prior to this, she worked in Spain at the Greek National Tourism 

Organization for the Ministry of Tourism and for the International Air Transport Association-

IATA. She holds two Master degrees, in Teaching Spanish as Foreign Language (Universidad 

Complutense) and Cultural Institutions and Companies Management (Universidad de 

Barcelona) and she holds a Bachelor degree in Spanish Language and Culture. 
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