
 
 
Αγαπητέ/ή 
 
Εάν δεν έχεις εγγραφεί στη Συνάντηση Ανάπτυξης Ηγεσίας 2020-2021 (Global Leadership 

Summit) στις 19-20 Μαρτίου, τώρα είναι η ώρα - το συνέδριο απέχει λιγότερο από 15 

ημέρες!  

 

Είτε απασχολείσαι σε επιχείρηση, σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, στην εκπαίδευση, την 

υγειονομική περίθαλψη, στο δημόσιο, στον στρατό, την κυβέρνηση, τα οικιακά ή 

σπουδάζεις - η ηγεσία σου, η επιρροή σου στον κύκλο σου, έχει ιδιαίτερη σημασία. 

 

Μόνο εσύ μπορείς να μεταφέρεις τη δύναμη, τις ιδέες και το πάθος σου σε έναν κόσμο 

που διψάει για κάτι διαφορετικό.  

 

Όπως είπε ο Craig Groeschel (Ιδρυτής της Life Church και συγγραφέας μπεστ σέλερ), όλοι 

κερδίζουν όταν ένας ηγέτης γίνεται καλύτερος!  

 

Αυτό σημαίνει ότι, οπουδήποτε έχεις επιρροή, η ηγεσία σου μπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στους γύρω σου να βγουν κερδισμένοι, και να κάνουν κι αυτοί τη διαφορά 

στον κόσμο μας.  

 

Μάθε πώς μπορείς να βελτιωθείς προσωπικά, και πως να βελτιώσεις τις ηγετικές σου 

ικανότητες στις 19 & 20 Μαρτίου, από το σπίτι σου ή το γραφείο σου, μαζί με άλλους που 

θα παρακαλουθούν. 

 

Από την ασφάλεια και την άνεση του χώρου που εσύ προτιμάς (σπίτι, γραφείο, κλπ.) στις 

19 & 20 Μαρτίου, θα μπορέσεις να παρακολουθήσεις διαδικτυακά μαζί με πολλούς άλλους 

από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και όλο τον κόσμο! Παρακολουθώντας το πρόγραμμα της 

Συνάντησης Ανάπτυξης Ηγεσίας, γίνε κι εσύ μέλος αυτής της παγκόσμιας κοινότητας των 

ανθρώπων που ενδιαφέρονται να αλλάξουν τον εαυτό τους αλλά και τον κόσμο γύρω τους.  

 

Η επιρροή είναι το θεμέλιο της αλλαγής! 

 

Η επιρροή σου έχει αντίκτυπο σε όλους αυτούς που είναι γύρω σου. Σε κάθε χώρο (στη 



δουλειά σου, στην ενορία σου, στο σπίτι σου ήστο σχολείο σου, η επιρροή σου έχει τη 

δύναμη να αλλάξει ζωές και καταστάσεις. 

 

Η επιρροή αποτελεί το θεμέλιο της αλλαγής. Όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν κι εσένα που 

έχουν τον ζήλο να αλλάξουν τόσο τις ζωές των ανθρώπων γύρω τους, όσο και τις 

καταστάσεις, υπάρχει ελπίδα. 

 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της επιρροής σου, είναι η προσωπική σου 

αφοσίωση ότι θα καλλιεργήσεις στο έπακρο τις ηγετικές σου ικανότητες. 

 

Αναρωτιέσαι πως; 

 

Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στο www.gls.gr θα σου σταλούν οδηγίες και ένας ειδικός 

κωδικός, για να συνδεθείς στη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τη φετινή 

Συνάντηση Ανάπτυξης Ηγεσίας.  

 

Πόσο κοστίζει;  

ΔΩΡΕΑΝ!  

Πιστεύουμε τόσο πολύ στη Συνάντηση Ανάπτυξης Ηγεσίας, που φέτος 

απορροφήσαμε όλο το κόστος του συνεδρίου και σου το προσφέρουμε εντελώς  

 

 

Θέλουμε να συμμετέχεις στις 19 & 20 Μαρτίου. Γι’ αυτό κάνε την εγγραφή σου, σήμερα, 

όσο υπάρχουν ακόμη θέσεις! 

 

Σε περιμένουμε με χαρά, 

Η ομάδα του GLS Hellas 
 

[www.gls.gr] 

http://www.gls.gr/
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