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Οφέλη από τη συμμετοχή στο Συνέδριο Ηγεσίας
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Networking: Καλλιεργήστε νέες επαγγελματικές σχέσεις
& ενδυναμώστε τις σχέσεις με τους πελάτες σας.

Ακούστε ανατρεπτικές ομιλίες από διακεκριμένους
ομιλητές που εστιάζουν σε πρακτικές out of the box.
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02

Ενημερωθείτε για τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές
μάνατζμεντ.
Συμμετέχετε με τους/τις συντρόφους σας τη 2η ημέρα
του Συνεδρίου και μοιραστείτε εμπειρίες και γνώση για
θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, την
οικογένεια και τα παιδιά.
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Τι σχολιάζουν θετικά οι σύνεδροι:
Βιωματικός
χαρακτήρας, διάλογος
και ευκαιρίες
networking

Αμφίδρομη
επικοινωνία με
τους ομιλητές

Παρουσίαση
καινοτόμων
ιδεών και
δράσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2015: SOLD OUT
Ρεκόρ συμμετοχών για 2η συνεχή
χρονιά την τελευταία 6ετία της
κρίσης.
450+ Σύνεδροι
CEOs, Γενικοί Διευθυντές,
Επιχειρηματίες, Senior Executives

Ομιλίες από εν
ενεργεία CEO με
μεγάλη εμπειρία Ξεχωριστή εμπειρία
στη διοίκηση
της 2ης ημέρας με
και τον χειρισμό
θεματολογία που
δύσκολων
αφορά και τους/τις
καταστάσεων
συντρόφους

12% entrepreneurs,
academics, etc
44% CEOs

44% Senior
Executives

ΗΓΕΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
Η νοοτροπία είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες αλλαγής και, κατ’ επέκταση, εξέλιξης και ανέλιξης.
Μια παγιωμένη και αμετάβλητη νοοτροπία μας αποτρέπει από το να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Κι επειδή το
καινούριο είναι στο μυαλό, είναι ζωτικής σημασίας να καλλιεργούμε συνειδητά, σε κάθε ευκαιρία, την ανοιχτή σκέψη
και την πεποίθηση της διαρκούς αυτοβελτίωσης.
Η αυταπάτη, από την άλλη, είναι ένα πρόβλημα παλαιό και σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση. Πρώτος μίλησε γι’
αυτό ο Πλάτων με την παραβολή του Σπηλαίου. Μέσα στο Σπήλαιο, όχι μόνο ζούμε τη ζωή μας με βεβαιότητες, αλλά
δυσπιστούμε σε όσους τις αμφισβητούν. Μας αρέσουν οι βολικές αυταπάτες!
Το Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας 2016 εξετάζει και συζητά πώς οι ηγέτες και οι επιχειρήσεις δεν θα παγιδεύονται από
τα υφιστάμενα πλαίσια σκέψης αλλά θα μπορέσουν να παραμερίσουν αυταπάτες και ψευδαισθήσεις διατηρώντας την
αίσθηση της πραγματικότητας.

Το 27ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ:
 Διατηρεί τη διευρυμένη 2ήμερη δομή εργασιών.
 Φιλοξενεί διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 Δίνει έμφαση στον βιωματικό χαρακτήρα, τον διάλογο και το networking.
 Προσκαλεί τους/τις συντρόφους των συνέδρων να παρακολουθήσουν δωρεάν
		 τις εργασίες της 2ης ημέρας, η οποία είναι αφιερωμένη σε ζητήματα θετικής
		 ψυχολογίας, στα παιδιά και τη σημασία της συνεχούς μάθησης.
 Εξασφαλίζει προνομιακές τιμές για τους συνέδρους στο Grand Resort Lagonissi,
		 ένα από τα ωραιότερα resort ξενοδοχεία.
 Προσφέρει δωρεάν στάθμευση σε όλους τους συνέδρους.

LEADERCHIP!

Ηγετική νοοτροπία χωρίς αυταπάτες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 13 ΜΑΐΟΥ 2016
Οι ηγέτες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν αυταπάτες πολλές φορές ανεπίγνωστα, προτιμώντας τις παρηγορητικές
ψευδαισθήσεις είτε από θέση ισχύος (το σύνδρομο της ύβρεως) ή από θέση αδυναμίας (επιρρεπείς σε ευσεβείς πόθους),
χάνοντας αυτό που ο φιλόσοφος Isaiah Berlin αναφέρει ως «αίσθηση της πραγματικότητας». Ομιλητές διεθνούς κύρους και
καταξιωμένοι Έλληνες επιχειρηματίες και μάνατζερ επιχειρήσεων συζητούν το θέμα, παρουσιάζουν χρήσιμα case studies και
ανταλλάσουν απόψεις και απαντούν σε μια σειρά σημαντικών ερωτημάτων όπως τα ακόλουθα:
•
		
•
•
		

Πώς μπορεί ένας ηγέτης και η διευθυντική ομάδα να δουν την πραγματικότητα χωρίς φτιασιδώματα και
ψευδαισθήσεις;
Διαθέτουν οι ηγέτες το σθένος να δουν την πραγματικότητα κατάματα ή επιλέγουν την οδό της αυταπάτης;
Μπορούν να σκεφθούν (και  να παροτρύνουν τους συνεργάτες τους) εκτός πλαισίου ή αρκούνται στη θαλπωρή της
συμβατικότητας και της ρουτίνας;

ΣΆΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΐΟΥ 2016
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση της θετικής ψυχολογίας στην εργασία και τον ιδιωτικό βίο. Οι
ομιλητές θα συζητήσουν για την δύναμη της ελπίδας και τη σημασία της αφήγησης ως εργαλείο ανάπτυξης και δημιουργικότητας.
Οι σύνεδροι και οι σύντροφοί τους θα... «μάθουν το πως να μαθαίνουν» οι ίδιοι και τα παιδιά τους και θα συζητήσουν για την
δύναμη της διαρκούς μάθησης που ως στάση ζωής εξελίσσει την ευφυΐα, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, την κριτική
σκέψη και ευελιξία του ατόμου.

DR AARON CIECHANOVER

Distinguished Professor, Nobel Prize laureate

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;
Μια κορυφαία μορφή της επιστήμης, αλλά κι ένα σπάνιο προνόμιο για τους συνέδρους εφέτος είναι η συμμετοχή ως
ομιλητή του νομπελίστα Dr. Aaron Ciechanover. Δεν θα μας μιλήσει για το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο του το οποίο του
απέφερε το Νόμπελ Χημείας το 2004, αλλά για θέματα που σχετίζονται ευρύτερα με την ηγεσία, την επιχειρηματικότητα και
την παιδεία, την επιστήμη και τη δημιουργική εξέλιξη που πρέπει ιδανικά να εμπεριέχει κάθε ενέργειά μας.
Η επιστήμη είναι μια δραστηριότητα που ενώ κατ’ ανάγκην στηρίζεται σε πλαίσια σκέψης, εν τούτοις, προκειμένου να
εξελιχθεί τα υπερβαίνει.
•
		
•
		
•
		

Τι μπορούμε να μάθουμε για τη δημιουργική εξέλιξη των επιχειρήσεων από τη λειτουργία της
επιστήμης;
Πώς μπορεί η ηγετική συμπεριφορά να καταστεί και θεματοφύλακας της κουλτούρας που κατ’ ανάγκη
διακρίνει μια επιχείρηση και καταλύτης αλλαγής της;
Στο μέτρο που η σύγχρονη επιστήμη είναι μια ομαδική δραστηριότητα, πώς συνυπάρχει η τήρηση της
ομαδικότητας με τη δημιουργικότητα;

LEADERCHIP!

Ηγετική νοοτροπία χωρίς αυταπάτες.

JAMES FERRELL

Co-Founder & Managing Partner, Arbinger Institute

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΤΗ: Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ
Δεν υπάρχει καλύτερος ομιλητής να πραγματευτεί το θέμα της αυταπάτης και της νοοτροπίας ανάπτυξης από τον James Ferrell,
συνιδρυτή του Arbinger Institute μιας πρωτοποριακής εταιρίας συμβούλων που καθοδηγεί ηγέτες μεγάλων επιχειρήσεων αλλά
και κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο σε θέματα συμπεριφοράς, αλλαγής νοοτροπίας και απαλλαγής από αυταπάτες.
Ο συγγραφέας του διεθνούς bestseller «Leadership and Self-Deception: getting out of the box» στην ομιλία του θα προτείνει
τρόπους απαλλαγής των ηγετών και των επιχειρήσεων από το «κουτί» της αυταπάτης, θα δώσει παραδείγματα των ευεργετικών
αποτελεσμάτων από αλλαγές στο πλαίσιο σκέψης – της νοοτροπίας (mindset) δηλαδή - και θα προτείνει πρακτικούς τρόπους
ώστε οι ηγέτες να διατηρούν την επαφή τους με την πραγματικότητα.
•
		
•
		
•

Γιατί οι ηγέτες έλκονται από ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, και ποιες είναι οι συνέπειες για την
επιχείρηση;
Πώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν αντισώματα σε ψευδαισθήσεις και να
διαγιγνώσκουν τις αυταπάτες στις οποίες διολισθαίνουν;
Πώς μπορεί να αλλάξει η κυρίαρχη νοοτροπία; Τί είδους κουλτούρα χρειάζεται για να γίνει αυτό;

PATRICK BLETHON

President, Otis Europe, Middle East & Africa

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ο Patrick Blethon βρίσκεται στο τιμόνι της μεγαλύτερης διεθνώς εταιρίας ανελκυστήρων Otis, η οποία λειτουργεί σε
όλο τον πλανήτη, και η οποία δίχως ουσιαστικές αλλαγές δεν θα κατείχε την περίοπτη θέση που σήμερα κατέχει. Ο ίδιος
διατηρεί, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, μια σταθερή αναπτυξιακή ματιά που του επιτρέπει να βλέπει πέρα από το
πρόβλημα και να εστιάζει στο όραμα και επιθυμητό αποτέλεσμα. Συχνά τον περιγράφουν ως άνθρωπο με θετική ενέργεια
που προσεγγίζει κάθε πρόβλημα επιστρατεύοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει από την πλούσια θητεία
του σε επιτελικές θέσεις σε ολόκληρη την υφήλιο (Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Ρωσία).
•
•
•
		
•
		
•
		

Ποιες είναι δυσκολίες που συναντά ένας ηγέτης όταν θέλει να αλλάξει μια δυσλειτουργική νοοτροπία;
Ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα όταν ο τρόπος σκέψης αλλάζει;
Ποιοι είναι οι μηχανισμοί   που κρατούν τα μέλη ενός οργανισμού καθηλωμένα σε ένα υφιστάμενο
πλαίσιο σκέψης;
Με ποιους πρακτικούς τρόπους ένας ηγέτης μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης αλλαγής πλαισίου
σκέψης στον οργανισμό;
Πώς μπορεί μια επιχείρηση ή μια ομάδα να πάει πέρα από επιφανειακές αλλαγές εστιάζοντας όχι
μόνο στα προφανή αλλά και στα ανομολόγητα, σε αυτά που κρύβονται κάτω από το χαλί;
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BARBARA OAKLEY

Professor of Engineering, Oakland University, Co-teacher Coursera

ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ;
Η ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Αυτοσυστήνεται ως λάτρις της δια βίου μάθησης, ακολουθώντας πιστά το μότο «συνέχεια μαθαίνουμε το πώς να μαθαίνουμε»
(learning how to learn) – μάθημα που διδάσκει στο Coursera, μια από τις μεγαλύτερες διεθνώς εκπαιδευτικές πλατφόρμες
με τη συμμετοχή των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου.
Θεωρείται διεθνώς αυθεντία σε θέματα μάθησης. Καθηγήτρια Μηχανικής, έγινε γνωστή τόσο με το ευπώλητο βιβλίο της
«A Mind for numbers: How to Excel in Math and Science», όσο και με το εξαιρετικά δημοφιλές διαδικτυακό course
«Learning to Learn» με περισσότερες από μισό εκατομμύριο εγγραφές σε μόλις 6 μήνες από την έναρξή του!
Ως ακαδημαϊκός με αρκετές διακρίσεις και πολυγραφότατη συγγραφέας (η έρευνά της επικεντρώνεται στην πολύπλοκη σχέση
μεταξύ της νευροεπιστήμης και της κοινωνικής συμπεριφοράς) η Barbara Oakley έχει χαρακτηριστεί ως «επαναστατική»
από την Wall Street Journal, ενώ τα βιβλία της έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές από πολλούς κορυφαίους ερευνητές και
συγγραφείς.
•
		
•
		
•

Πώς μπορούμε να μάθουμε να μαθαίνουμε; Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί το πάθος για τη μάθηση σε
όλους και ειδικότερα στα παιδιά;
Ποιοι είναι οι μηχανισμοί και οι ρυθμοί μάθησης; Τι συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές
προϋποθέσεις απαιτεί η διαρκής μάθηση;
Πώς μπορεί η οικογένεια, το σχολείο και η επιχείρηση να καλλιεργήσουν την αποτελεσματική μάθηση;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 13 ΜΑΐΟΥ 2016
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ:
ΔΊΧΩΣ ΑΊΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΗΓΗΘΕΊΣ
Οι ομιλητές θα αναλύσουν την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικότητας, την αξία του ανθρωποκεντρικού ηγέτη-μάνατζερ
και την προσπάθεια των εταιρειών να λειτουργήσουν σε ασταθές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον.

ΚΏΣΤΑΣ ΜΑΧΑΊΡΑΣ

Πρόεδρος ΔΣ ΙΕΛΚΑ, τ. EVP Ομίλου Delhaize
Ο Κώστας Μαχαίρας  είναι ο άνθρωπος που αναμόρφωσε την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και άλλαξε
τα δεδομένα στο ελληνικό λιανεμπόριο. Αποφασιστικός και με τόλμη, πιστεύει στην ομαδική προσπάθεια και,
κυρίως, διαθέτει υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο λιανικό εμπόριο στις ΗΠΑ ως Διευθυντής προμηθειών στην εταιρία Quality
Super Market στο Σικάγο. Υπήρξε δυναμικό στέλεχος για πάνω από 14 χρόνια στην Μars Inc., από το 1982 στην Ολλανδία
(Marketing & Sales), καθώς επίσης και Γενικός Διευθυντής στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είχε επίσης υπηρετήσει ως Γενικός
Διευθυντής της Chipita International (1996-97).

ΛΆΡΑ ΜΠΑΡΆΖΙ – ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς
Διευθύνει με επιτυχία από το 1998 την πιο ιστορική εταιρεία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, τα
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς της οικογενείας Γερουλάνου. Θεωρείται ότι υπό την ηγεσία της η εταιρία, η οποία σήμερα αποτελεί
την μοναδική μονάδα στην Ελλάδα που παράγει βιολογική τσιπούρα και λαβράκι με τις προδιαγραφές της Naturland Γερμανίας,
κατάφερε σημαντική αλλαγή πλεύσης.
Γεννημένη στο Λονδίνο, με καταγωγή από τη Συρία και τη Σαουδική Αραβία και με σπουδές στα οικονομικά στο Columbia της
Νέας Υόρκης και στο Harvard, η Λάρα Μπαράζι – Γερουλάνου έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ενώ πριν έρθει στην Ελλάδα
εργάστηκε για πέντε έτη στις τραπεζικές επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές στην τράπεζα Credit Lyonnais Bank στη Νέα
Υόρκη.  
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ΣΤΈΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΊΔΗΣ
Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο

ΌΣΟ ΖΩ ΕΛΠΊΖΩ: Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΠΊΔΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΓΙΉ ΨΥΧΙΚΉ ΖΩΉ
Ο Δρ. Στυλιανίδης είναι ψυχαναλυτής, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA),
ενώ κατά τα έτη 2009-2011 υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος για την Ψυχική Υγεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).
Μέσα από την ιδιαίτερη προσέγγισή του που συνδυάζει τον αιχμηρό λόγο, την ψυχανάλυση, την κοινωνιολογική αποτίμηση και την πολιτική
φιλοσοφία μιλάει για τη δύναμη της ελπίδας ως αντίδοτο στον φόβο.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε αρκετές
δημοσιεύσεις που αφορούν στην Κοινωνική Ψυχιατρική και τη ψυχοδυναμική προσέγγιση της ψύχωσης στο πλαίσιο της κοινότητας.

ΧΡΉΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΊΔΗΣ
Συγγραφέας

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΦΗΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΗΜΑ
Ο Χρήστος Χωμενίδης θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους Έλληνες πεζογράφους. Όλα τα βιβλία του έχουν σημειώσει
μεγάλη εκδοτική επιτυχία, ενώ δύο μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά. Τα θέματα των βιβλίων του είναι βγαλμένα από
τη σύγχρονη (και όχι μόνον) ελληνική ζωή, με τους ανθρώπινους χαρακτήρες των ιστοριών του να είναι μέρος της καθημερινότητας.
Θεωρείται γνήσιος εκφραστής της γενιάς του, με τα βιβλία του να επικεντρώνονται στην Αθήνα και την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, ενώ
κυριαρχεί η αμφισβήτηση και το ανατρεπτικό χιούμορ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπίκας Νάσος

OTIS Ελλάδος & Κύπρου και Δυτικών Βαλκανίων
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΕΛΗ:
Αναστασόπουλος Γιάννης
ΕΑΣΕ, Σύμβουλος Διοίκησης

Γεωργακόπουλος Μπάμπης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Χαρίδημος Τσούκας

Καθηγητής Πανεπιστημίων Κύπρου & Warwick
ΕΑΣΕ, Επιστημονικός Σύμβουλος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Έφη Πίντζου

ΕΑΣΕ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων

Creative & Communication partner

Κολοβός Γιάννης

EDENRED, Διευθύνων Σύμβουλος

Λιακόπουλος Θεόδωρος,
JOHNSON & JOHNSON, Managing Director

Μπεναρδούτ Δανιήλ

ΣΙΔΜΑ Α.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
1.
2.
3.

4.

5.

Ζαγοριανάκος Φίλιππος
LEASEPLAN HELLAS S.A., Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννου Σταύρος
EUROBANK ERGASIAS A.E., Deputy CEO
Καλογεράκη Νάγια
COCA-COLA Τρία Έψιλον,
Γενική Διευθύντρια Ελλάδος & Κύπρου
Μάνου Κατερίνα
REGUS HELLAS S.A.,
Regional General Manager Balkans
Μπαράς Παναγιώτης
ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομάκης Μιχάλης
LENOVO TECHNOLOGY BV, Γενικός Διευθυντής Ελλάδος, Κύπρου
7. Οικονομοπούλου Ντορίνα
MARSH  LLC INSURANCE BROKERS, Γενική Διευθύντρια
8. Παπάζογλου Παναγιώτης
ERNST & YOUNG HELLAS ΑΕ, Διευθύvων Σύμβoυλoς
9. Πετούλης Ιωάννης
VOLVO CAR HELLAS ΑΕ,  Managing Director
10. Σελαλμαζίδης Ιωάννης
PRAKTIKER HELLAS AE, Διευθύvων Σύμβoυλoς
6.

LEADERCHIP!

Ηγετική νοοτροπία χωρίς αυταπάτες.

ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΤΡΑΠΈΖΙ:
ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΆΖΕΣΑΙ
ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΘΈΜΑ
ΝΟΟΤΡΟΠΊΑΣ

Ενδυναμώστε τις σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές
και τους συνεργάτες σας προσκαλώντας τους να μοιραστούν
μαζί σας το ίδιο συνεδριακό τραπέζι με διακριτό τον λογότυπο
της εταιρίας σας.
Για δύο συνεχείς ημέρες εσείς και οι καλεσμένοι σας θα
έχετε την ευκαιρία να ανταλλάξετε χρήσιμες απόψεις με
τους ομιλητές και τους opinion leaders που συμμετέχουν
στο Συνέδριο, καλλιεργώντας τις διασυνδέσεις σας σε ένα
περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
Εξασφαλίστε το δικό σας εταιρικό τραπέζι στο
κορυφαίο 27o Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ. Είναι μια
έξυπνη επιλογή που όχι μόνο σας εξασφαλίζει μειωμένο
κόστος κατ’ άτομο αλλά μπορεί να φέρει εξαιρετικά θετικά
αποτελέσματα στις συνεργασίες σας καθώς:

Προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία με σημαντική 		
προστιθέμενη αξία.
Αποτελεί άριστη ευκαιρία για networking των συνεργατών
σας με πελάτες σας.
Παρέχει προβολή της εταιρίας σας και ενδυνάμωση της
εικόνας της ως μέλος της Ελληνικής Leaders’ Society.
Προσφέρει ενημέρωση της διοικητικής ομάδας σας για τις
σύγχρονες τάσεις και πρακτικές μάνατζμεντ.

Κάντε κράτηση τώρα!

LEADERCHIP!

15/4

15/4

15/4

2.800
3.000

15/4

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ
GRAND RESORT LAGONISSI
Ζήστε την εμπειρία του 27ου Συνεδρίου της ΕΑΣΕ στο Grand Resort Lagonissi. Μην χάσετε τη μοναδική ευκαιρία
να συνδυάσετε τη γνωριμία με σπουδαίους ομιλητές και επιτυχημένους μάνατζερ με μια απόδραση σε ένα από τα
ομορφότερα σημεία της Αττικής. Η ΕΑΣΕ έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές για τη διαμονή σας. Ετοιμαστείτε για ένα
2ήμερο που θα σας μείνει αξέχαστο.

