
 

 

“Ζήστε τη ζωή που ονειρεύεστε” 

Βιωματικά Σεμινάρια "Believe in you" 

 
Η δράση Believe in you του ηλεκτρονικού περιοδικού flowmagazine.gr  παρουσιάζει το νέο 

κύκλο σεμιναρίων Προσωπικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ζήστε τη ζωή που ονειρεύεστε».  Στα 

πλαίσια αυτού, διοργανώνει τέσσερα νέα βιωματικά σεμινάρια που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό. 

 
Το "Believe in you" έχει ως στόχο να κάνει αυτό που λέει και το όνομά του, όλο και 

περισσότερους ανθρώπους να πιστέψουν στον εαυτό τους  και να ενδυναμωθούν ψυχικά για να 

υλοποιήσουν τα όνειρά τους! Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων σε 

δεξιότητες ζωής! Μέσα από πρακτικές συμβουλές και βιωματικές ασκήσεις, θα εστιάσουν  

στην υλοποίηση των στόχων τους για τη ζωή και θα εμβαθύνουν στις προσωπικές τους ανάγκες. 

 
Εισηγήτρια είναι η κα. Εύη Ξυραφά, Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδεύτρια 

Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα HR και Επικοινωνίας. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  

Ημέρα 1η- Πέμπτη 27/03/14 

 Στοχοθεσία  

ώρες 14:00-17:00  

 Θετική σκέψη 

ώρες 18:00-21:00 

Ημέρα 2η- Παρασκευή 28/03/14 

 Διαχείριση χρόνου 

ώρες 14:00-17:00 

 Αυτοπεποίθηση 

ώρες 18:00-21:00 

 
 
 
Τόπος διεξαγωγής:  Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο  Globaltraining,  

Λεωφόρος Μεσογείων 265, Νέο Ψυχικό 

Ημερομηνία διεξαγωγής:  Πέμπτη 27 & Παρασκευή 28 Μαρτίου  2014 

Ώρα προσέλευσης:   Μισή ώρα πριν την έναρξη  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6128281 

 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας 

καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.  

  

http://www.flowmagazine.gr/


 

 

 

Τιμή κάθε σεμιναρίου  με Δώρο το Ημερολόγιο Στοχοθεσίας «Έργα, Στόχοι και Ημέρες» 

Α) 40€ το άτομο 

Β) Έκπτωση 10€ στα 2 άτομα ( 30€ για κάθε άτομο) 

Γ) 30€ για ανέργους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας 

Δ) 30€ για εγγραφές μέχρι τις 24/3 με κατάθεση στην τράπεζα 

Τιμή πακέτου 4 σεμιναρίων:  120€  + Δώρο το Ημερολόγιο Στοχοθεσίας 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ: 

http://www.flowmagazine.gr/believe_in_you_workshops_4 

 

Εισηγήτρια: Εύη Ξυραφά 

Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδεύτρια Ανθρώπινου Δυναμικού 

σε θέματα HR και Επικοινωνίας. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια της Dale 

Carnegie σε προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών  και Πιστοποιημένη Σύμβουλος 

του HBDI και της Εκπαίδευσης Ολικού Μυαλού από το Herrmann Institute. 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ  

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ  

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

                               

                                                     

 

 

 

  

 

http://www.flowmagazine.gr/believe_in_you_workshops_4

