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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	  

“Life	  Coaching:	  Το	  επόμενο	  βήμα	  σας	  προς	  τον	  προορισμό	  της	  ζωής	  σας!”	  

!
Την	  Κυριακή,	  23	  Φεβρουαρίου,	  στις	  11:30	  π.μ.,	  στο	  Κτήμα	  Βασιλείου	  (www.vassilioudomaine.gr)	  η	  
Ελένη	  Σκόνδρα	  -‐	  Elliott	  (Certified	  Master	  Coach)*	  μας	  μυεί	  στον	  κόσμο	  του	  Life	  Coaching	  σε	  μία	  
εκδήλωση	  που	  μας	  αφορά	  όλους.	  !
“Θέλεις	  να	  είσαι	  ο	  άνθρωπος	  που	  πάντα	  ονειρευόσουν?	  Θέλεις	  να	  κάνεις	  τα	  όνειρά	  σου	  
πραγματικότητα?	  Θέλεις	  να	  αξιοποιήσεις	  τα	  αδρανή	  ταλέντα	  σου?	  

Όποιος	  και	  να	  είσαι	  …	  στέλεχος	  ή	  νοικοκυρά,	  νέος	  ή	  συνταξιούχος,	  με	  life	  coaching	  μπορείς	  να	  
πραγματοποιήσεις	  τους	  στόχους	  σου,	  όποιοι	  και	  να	  είναι,	  από	  το	  να	  χάσεις	  βάρος,	  μέχρι	  να	  αυξήσεις	  
την	  αυτοπεποίθηση	  σου…”	  λέει	  η	  Ελένη	  Σκόνδρα.	  

Για	  τη	  μέθοδο	  και	  τη	  διαδικασία	  παρακολουθήστε	  την	  εκδήλωση:	  

“Life	  Coaching:	  Το	  επόμενο	  βήμα	  σας	  προς	  τον	  προορισμό	  της	  ζωής	  σας!”	  

Σας	  περιμένουμε!	  

Η	  είσοδος	  είναι	  ελεύθερη	  στο	  κοινό.	  !
Μετά	  το	  τέλος	  της	  εκδήλωσης	  υπάρχει	  η	  δυνατότητα	  γεύματος	  στο	  εστιατόριο	  του	  Κτήματος	  Βασιλείου	  με	  
κόστος	  €	  20	  /άτομο	  και	  κράτηση	  απαραίτητη	  στο	  210.66.27.686	  /	  Ελ.	  Γαρούφη.	  !
*	  H	  Eλένη	  Σκόνδρα-‐Ellioq,	  με	  διεθνείς	  σπουδές	  στους	  τομείς	  του	  μάρκετινγκ	  και	  της	  επικοινωνίας,	  έχει	  διατελέσει	  υψηλόβαθμο	  
στέλεχος	  σε	  μεγάλες	  επιχειρήσεις	  τόσο	  στην	  Ελλάδα	  όσο	  και	  στο	  εξωτερικό.	  Τα	  κύρια	  χαρακτηριστικά	  της	  είναι	  η	  οργανωτικότητα,	  
το	  εργασιακό	  ήθος,	  η	  επαγγελματικότητα	  και	  η	  ικανότητα	  να	  βρίσκει	  λύσεις,	  που	  είναι	  επωφελείς	  για	  όλους	  τους	  ενεχομένους	  (win-‐
win),	  σε	  περίπλοκα	  προβλήματα.	  !
Ασχολήθηκε	  με	  το	  Coaching	  όταν	  συνειδητοποίησε	  πόσο	  θετικά	  αποτελέσματα	  είχε	  στην	  ίδια	  και	  θέλησε	  να	  το	  μοιραστεί	  για	  να	  
βοηθήσει	  και	  άλλους	  να	  αλλάξουν	  θεαματικά	  τη	  ζωή	  τους.	  Τα	  διπλώματα	  της	  στο	  Coaching:	  The	  Coaching	  Academy,	  The	  School	  of	  
Humanistic	  Coaching,	  Espace	  Therapautique	  Villa	  d’Orleans.	  Είναι	  Certified	  Master	  Coach	  από	  το	  2010	  και	  έχει	  προσωπικούς	  
πελάτες	  τόσο	  στην	  Ελλάδα	  όσο	  και	  στο	  εξωτερικό.	  Είναι	  ιδιοκτήτης	  της	  HECATA	  Life	  and	  Business	  Coaching	  που	  προσφέρει	  
προσωπικό	  αλλά	  και	  business	  coaching.	  !
Ακόμη	  εθελοντικά,	  και	  σαν	  ιδρυτικό	  μέλος	  του	  ΚΕΜΕΛ	  (	  Κέντρο	  Εθελοντών	  Μάνατζερ	  Ελλάδος	  ),	  προσφέρει	  	  συνεχώς	  στην	  
υποστήριξη	  των	  νέων	  μας,	  σε	  θέματα	  επιχειρηματικότητας.	  	  
	  !
με	  τη	  συνεργασία	  	  	  	  ! !

Κτήμα	  Βασιλείου,	  1o	  χλμ.	  Λεωφ.	  Κορωπίου	  -‐	  Μαρκοπούλου,	  19400	  Κορωπί	  Αττικής	  	  	  	  	  	  	  	  	  

http://www.vassilioudomaine.gr

