
«Πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή πξνπόλεζε γηα επηηπρία. Τη ρξεηάδεηαη λα μέξεηο γηα 
λα νξίδεηο ΔΣΥ ηε δσή ζνπ. 

 Όρη νη ζπλζήθεο.» 
  

Φαληά, Κξήηε:  4/6/2014 ,  ώξα: 16.00-20.30κκ , Δζληθό  Ίδξπκα Δξεπλώλ θαη 

Μειεηώλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» 
Φαιέπα Φαλίσλ 

  
Τν πξώην ζηελ Διιάδα Life and Business Institute  ζαο θαιεί ζε έλα ππέξνρν ηαξίδι 

Ζωήρ και Επισειπημαηικόηηηαρ, κε θαπεηάληνπο θνξπθαίνπο ζηελ Ελλάδα θαη ηον 
κόζμο Life and Business Coaches, Internet Marketers, Επενδςηέρ, 

Επισειπημαηίερ.  Απνθαζίζακε λα αιιάμνπκε ην ζθεληθό. Γεκηνπξγνύκε κηα δσή έηζη 
όπσο ηε ζέινπκε θαη αλνίγνπκε ην δξόκν γηα ζαο. Ζ πξνζσπηθή επηπρία θαη ε 

νηθνλνκηθή επεκεξία είλαη ζην ρέξη ζαο, μέξεηε.. 
  

Ζ Μαξία Φξαγθνπνύινπ, ιδπύηπια ηος Life and Business Institute, ζπούδαζε Ψςσολογία 
και Management  με πολςεηή πείπα ζηο σώπο ηηρ ςπρηθήο πγείαο (αηομική και ομαδική 

θεπαπεία και ζςμβοςλεςηική) αλλά και ζηην επαγγεικαηηθή 
ζπκβνπιεπηηθή (ενδσνάμωζη, stress management, διατείριζη ανθρώπινοσ 

δσναμικού,Business coaching, Wealth strategies) 
Σηο ζεμινάπιο αςηό, θα παποςζιάζει ηον ηξόπν πνπ κπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε ην 

ζπλαηζζεκαηηθό βάξνο ηεο «απνηπρίαο» από παιηόηεξεο επηινγέο και πυρ μποπούμε 
γπήγοπα και απλά  να  θηιάξοςμε ην δηθό καο ζελάξην Εσήο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 

Δπηηπρία, σπηζιμοποιώνηαρ ηα καηάλληλα επγαλεία και ηεσνικέρ. 
Σε όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ θα δοθούν δώξα πξνγξάκκαηα Life and Business 

Coaching και σπήζιμο ςλικό για να «πποπονήζεηε» ηον εαςηό ζαρ. 
  

Η Δπξπδiθε Ζιηάθε, νέα ζςνεπγάηιδα ηος Life and Business Institute,από ηα Φαληά, 
ζπούδαζε και επγάζηηκε ζηην Αγγλία για 7 σπόνια, δοςλεύει ζαν Φιλόλογορ από ηο 1997 και 
έσει αθιεπυθεί ζηην τςσολογία μάθηζηρ και ηη ζςμβοςλεςηική από ηόηε. Αποθοίηηζε από ηην 

Life Coaching Academy, με ηην ιδιόηηηα ηος ζςμβούλος πποζυπικήρ ανάπηςξηρ. Σηο 
ζεμινάπιο αςηό θα παποςζιάζει ηην αγάπη, ως γέθσρα προς ηην πποζωπική εςηςσία και 

ηην οικονομική εςμάπεια. Σε όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ θα δοθούν δώξα 
πξνγξάκκαηα Life Coaching και σπήζιμο πληποθοπιακό ςλικό. 

  
Απηό ην ζεκηλάξην  ζα αιιάμεη ηνλ ηξόπν πνπ βιέπεηε ηα  πξάγκαηα , ζα  ζαο  δώζεη 

ηελ πξννπηηθή δσήο πνπ δεηάηε αιιά θαη ηα κέζα γηα λα ην πεηύρεηε! 
Οη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο, γη’ απηό εμαζθαιίζηε ηώξα ην εηζηηήξην ζαο 
εδώ: http://www.viva.gr/tickets/conference/proponisi-gia-epitixies-eftixia/ 

 ή  επηθνηλσλήζηε ζην ηει: 6974501689 ή ζην: mariafragopoulou@gmail.com 

 

http://www.viva.gr/tickets/conference/proponisi-gia-epitixies-eftixia/
tel:6974501689

