
 
 
Το YEC HUB Rethymno επιστρέφει με το πιο διαδραστικό webinar της           
χρονιάς !! 
 
Συχνά, στο εργασιακό μας περιβάλλον, καλούμαστε να μιλήσουμε δημόσια μπροστά          
σε ένα κοινό, ώστε να παρουσιάσουμε μια ιδέα, ένα project, ακόμα και τον ίδιο μας               
τον εαυτό.  
Αν θέλεις να αναπτύξεις τα skills σου στον δημόσιο λόγο, συντονίσου την Κυριακή             
20.12.20 και ώρα 19:00 στο διαδραστικό μας webinar,διάρκειας 60 λεπτών,με τον           
Πρωταθλητή Δημόσιας Ομιλίας Απόστολο Κουμαρίνο. 
 
Στο webinar θα επικεντρωθούμε στον τρόπο ομιλίας, στην στάση του σώματος,           
καθώς και στο πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη προσοχή από τους ακροατές,            

https://www.facebook.com/events/1093800317715538/?ti=ls


τόσο στο offline όσο και στο online περιβάλλον, το οποίο έχει γίνει αναπόσπαστο             
κομμάτι της καθημερινότητάς μας. 
 
Η δράση είναι πρωτοβουλία του οργανισμού Youth Entrepreneurship Club         
(Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας) στα πλαίσια ανάπτυξης του       
επιχειρηματικού οικοσυστήματος. 
Η αποστολή του Youth Entrepreneurship Club είναι να υποστηρίζει και να καθοδηγεί            
νέους ώστε να δημιουργούν εγχειρήματα με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. 
Όραμα του οργανισμού, η δημιουργία κοιτίδων δημιουργικότητας και        
επιχειρηματικότητας μέσα στις πόλεις που θα αποτελέσουν έμπνευση και θα          
υποστηρίζουν νέους, ώστε να δημιουργούν θετικό κοινωνικό και οικονομικό         
αντίκτυπο από την Ελλάδα για όλο τον πλανήτη. 
 
Λίγα λόγια για τον ομιλητή μας: 
 
Ο Απόστολος Κουμαρίνος είναι Πρωταθλητής Δημόσιας Ομιλίας, Στέλεχος        
Επιχειρήσεων και ερασιτέχνης Υπερμαραθωνοδρόμος. 
 
Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ, Καναδά και από τότε που θυμάται τον εαυτό του ζει για να               
επικοινωνεί. Σε ηλικία 7 ετών ξεκίνησε να διαβάζει βιβλία με επίκεντρο την Ρητορική             
και την αυτοβελτίωση. Ολοκληρώνοντας το MBA του στο Nottingham Business          
School συνίδρυσε 2 ρητορικούς ομίλους, διακρίθηκε ως Πρωταθλητής Αυθόρμητου         
λόγου σε διαγωνισμό Δημόσιας Ομιλίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και μέχρι           
σήμερα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 95 δημόσιες ομιλίες. 
 
Το 2018 ίδρυσε τους theSPEAKERS – Έναν καινοτόμο χώρο προσωπικής          
ανάπτυξης ο οποίος εστιάζει στην εξέλιξη και ανάπτυξη της Δημόσιας Ομιλίας και της             
Προφορικής Επικοινωνίας. Εκτός αυτού συνέχισε να εκπαιδεύεται σε θέματα         
προσωπικής ανάπτυξης αποφοιτώντας τον Ιανουάριο του 2019 από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.          
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Certified Coach.         
Επίσης, εργάζεται ως International Sales Manager έχοντας ταξιδέψει σε 33 χώρες σε            
4 Ηπείρους.Τέλος, το 2020 αποφοίτησε με άριστα από το ετήσιο μεταπτυχιακό           
πρόγραμμα Διαπραγματεύσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
 
➔ Εξασφάλισε τη θέση σου στο webinar κάνοντας εγγραφή στο παρακάτω link:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-qvpz8sHNXIg_0FLkyrBMBZWjZdrqF4 . 
 

Μην το Χάσετε!! 
 
 

https://youthentrepreneurship.club/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0uc-qvpz8sHNXIg_0FLkyrBMBZWjZdrqF4

