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  Για 4η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται, το Σάββατο 11/12 και την Κυριακή 12/12, η 
πρωτοβουλία «Live a legacy» της Mastercard και του Women On Top με στόχο τη 
γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό χώρο. 

  Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η 
L’Oréal Paris πραγματοποίησε διαδικτυακή press conference, σε συνεργασία με 
την ΜΚΟ, WIN Hellas, για το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «Stand Up», ενάντια 
στην παρενόχληση σε δημόσιους χώρους. 

  Η Schwarzkopf Professional ξεκινά συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου, 
ως ambassador του brand. Η καλλιτέχνιδα είναι «μια προσωπικότητα που 
εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες του brand», αναφέρει η εταιρεία. H 
συνεργασία εγκαινιάστηκε με το color make over της Έλενας Παπαρίζου, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στην ASK Academy, την Ακαδημία της Schwarzkopf 
Professional.

  H Ernst & Young Ελλάδος και η ReGeneration Academy συνεργάζονται με στόχο 
να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, να υπάρχουν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και να ενταχθούν νέες Γυναίκες στον κλάδο της 
Τεχνολογίας καθώς υποεκπροσωπούνται. Η νέα τους συνεργασία ονομάζεται 
ReGeneration Academy for Women in Data  Engineering powered by EY.

  Ειδικό σχέδιο από την Eurobank για τις Γυναίκες στελέχη: Το  Women in Banking, 
το νέο Women Leadership Acceleration Mentoring Program της Eurobank, 
παρέχει τη δυνατότητα στις Γυναίκες εργαζόμενές της να αναπτύξουν σύγχρονες 
ηγετικές δεξιότητες.
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Hot Topics

Ένα είναι σίγουρο! Ότι δεν 
εννοούμε όλοι ακριβώς το ίδιο 
όταν αναφερόμαστε στις Γυναίκες 
που εργάζονται στην Τεχνολογία! 
Άλλοι σκέφτονται Γυναίκες σε χώρο 
παραγωγής, άλλοι τις φαντάζονται 
μπροστά από ένα PC ενώ πολύ 
λιγότερων το μυαλό πηγαίνει σε 
επαγγελματίες του STEM. Βέβαια, 
πολλοί πιστεύουν ότι ο χώρος της 
Καινοτομίας και της Τεχνολογίας 
είναι πιο “μοντέρνος” άρα και πιο 
“ανοιχτός” ως προς τις Γυναίκες, ως 
εργαζόμενες ή και επιχειρηματίες. 
Ωστόσο αυτό πολλές φορές απέχει 
χιλιόμετρα από την πραγματικότητα.
Σύμφωνα με έρευνα της 
Notion Capital μόλις το 21% των 
τεχνολογικών εταιρειών B2B 
σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ 
καθοδηγούνται από Γυναίκες – 
που σημαίνει ότι έχουν Γυναίκες 
σε οποιονδήποτε «αρχηγικό» ρόλο, 
ως ιδρυτές ή ως αντιπρόεδροι. 
Συνολικά, οι Γυναίκες αποτελούν το 
34% του συνόλου του προσωπικού 
των εταιρειών. Από την άλλη 
πλευρά περισσότερες από 58.000 
νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της 
Τεχνολογίας δημιουργήθηκαν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ Ιουλίου 
και Σεπτεμβρίου, με τις Γυναίκες να 
έχουν την πλειονότητα αυτών των 
νέων θέσεων.
Τα στοιχεία αποκάλυψαν επίσης ότι 
41.000 γυναίκες απασχολήθηκαν 
στον τομέα των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών μεταξύ 
Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, έναντι 
17.000 ανδρών. Αυτό σημαίνει ότι 
από όλες τις νέες θέσεις εργασίας 
Τεχνολογίας που δημιουργήθηκαν, 
το 71% ήταν εξασφαλισμένες από 
Γυναίκες.
Και στην Ελλάδα; Το θετικό 
είναι ότι συναντάμε όλο και 
περισσότερες Γυναίκες σε 
ηγετικές θέσεις νεοφυών ή μη 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με 
την Καινοτομία, γεγονός που μας 
κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος και γίνονται 
βήματα προκειμένου να κατακτηθεί 
η πολυπόθητη ισότητα στον 
επαγγελματικό και επιχειρηματικό 
στίβο.

W O M E N  I N  H O T  T O P I C S

 Η ώρα των Γυναικών!  
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Η L'Οréal Hellas είναι χορηγός στο 
Κοινωνικό Κομμωτήριο, τη δομή την 
οποία εγκαινίασε το Κέντρο Υποδοχής και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).   
Σκοπός της χορηγίας της L'Οréal Hellas είναι 
να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες βασικής 
περιποίησης σε ευάλωτες ομάδες πολιτών. 
Ο χώρος του Κοινωνικού Κομμωτηρίου 
φιλοξενείται στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας 
Πολιτών του Δήμου Αθηναίων και θα 
λειτουργεί αποκλειστικά με εθελοντές 
κομμωτές. «Με τη χορηγία μας, αναλάβαμε 
την ανακατασκευή και τον εξοπλισμό 
του χώρου για να είναι φιλόξενος και 
λειτουργικός και φυσικά την κάλυψη των 

αναγκών σε προϊόντα. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν σημαντικό μέρος των δεσμεύσεών μας καθώς μέσα από 
αυτές μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστικά στην Κοινωνία εκεί που υπάρχουν  πραγματικές ανάγκες», 
σημειώνει η κ. Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas.

Η Bwin, το στοιχηματικό brand, χορηγός του προγράμματος 
"Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών" προσφέρει την 
υποστήριξή του για το 2022 στην Άννα Ντουντουνάκη, 
πρωταθλήτρια κολύμβησης με 2 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 25αρας πισίνας. 
Η Άννα Ντουντουνάκη, μέλος της «Team Future» της Bwin, 
κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων 
πεταλούδα, καταγράφοντας το 6ο νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
Κατέκτησε την 3η θέση στον τελικό των 50 μέτρων, με χρόνο 25,09’’, 
μειώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της, κατά μισό δευτερόλεπτο. Με 
τη στήριξη της bwin, η πρωταθλήτρια ετοιμάζεται για τις προκλήσεις 
που ανοίγονται το 2022.

Η Vichy σε συνεργασία με την ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη 
παρουσιάζει τη νέα καμπάνια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 
και ενδυνάμωσης των Γυναικών για την εμμηνόπαυση. 
Η VICHY, πρωτοπόρος τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην 
επιστημονική έρευνα για την επίδραση των ορμονών στο δέρμα, 
κυκλοφορεί ξανά την εξειδικευμένη σειρά Neovadiol η οποία 
ενεργοποιεί εκ νέου τους μηχανισμούς της επιδερμίδας σε κάθε 
στάδιο της εμμηνόπαυσης. 
Πρόκειται για την πρώτη σειρά ανόρθωσης και ανασχηματισμού 
στα ορατά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης  στην επιδερμίδα: 
στο περίγραμμα, τον λαιμό και τα ζυγωματικά. Η σειρά Neovadiol 
έχει πλούσια υφή και περιέχει έναν αποκλειστικό συνδυασμό 
δύο συμπλεγμάτων δραστικών ουσιών: το σύμπλεγμα Ζωτικών 

Ελαίων Αναδόμησης 
(Ωμέγα 3-6-9) και το 
Σύμπλεγμα Αναδόμησης 
των Ιστών (Pro-
Xylane + Proteic Gf). Ο 
συνδυασμός αναδομεί 
ιστούς και αναπληρώνει 
την απώλεια των 
λιπιδίων αφήνοντας 
μια αίσθηση άνεσης, 
και αποκαθιστώντας 
την πυκνότητα και 
τη φωτεινότητα της 
επιδερμίδας.

Η L'Οréal Hellas παρέχει δωρεάν υπηρεσίες βασικής 
περιποίησης

W O M E N  I N  T H E  W O R K P L A C E

Η Bwin στηρίζει την Άννα 
Ντουντουνάκη

Καμπάνια ενημέρωσης 
των γυναικών για την 
εμμηνόπαυση από τη Vichy
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H Eurolife FFH Ασφαλιστική υπέγραψε τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας και συμμετέχει ως Founding Member. Η 
κ. Βάσια Χανιώτη, HR Manager της Eurolife FFH, αναφέρει: 
«Για εμάς αξία έχει να σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε 
εργαζόμενου. Κάθε ένας είναι μοναδικός, αναγνωρίζουμε 
όλα όσα έχει να προσφέρει και αυτός είναι ο λόγος που 
υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Στόχος μας είναι να 
οικοδομούμε καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει 
έμφαση στο ταλέντο και την ισότητα».

Έρευνα του Ιδρύματος 
Vodafone, επισημαίνει 
ότι το 1/2 των 
εργαζομένων σε μια 
σειρά από χώρες υπέστη 
ενδοοικογενειακή 
κακοποίηση κατά 
τη διάρκεια των 
τελευταίων 12 μηνών, με 
περισσότερους από τους 
μισούς να δηλώνουν 
ότι το αρνητικό αυτό 

φαινόμενο αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Η Leanne Wood, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού του 
Ομίλου Vodafone Group και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
Vodafone δήλωσε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι πρέπει να 
ενσωματώσουμε την υποστήριξη των θυμάτων κακοποίησης  
στον χώρο εργασίας, στην COVID-19 εποχή που διανύουμε. 
Καθώς υιοθετούμε την υβριδική εργασία στη Vodafone, 
η υποστήριξη θυμάτων βίας είναι διαθέσιμη για τους 
εργαζόμενούς μας, ανεξάρτητα από το πώς ή πού εργάζονται. 
Με το να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας, στοχεύουμε να 
βοηθήσουμε άλλους εργοδότες να υιοθετήσουν πολιτικές, ώστε 
μαζί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να τερματιστεί ο κύκλος 
της κακοποίησης».

Ισότητα στην πράξη από 
την Eurolife FFH

Έρευνα του Ιδρύματος 
Vodafone για την 
ενδοοικογενειακή 
κακοποίηση

Νέο πρόγραμμα Level-up για νεοφυείς επιχειρήσεις ανακοίνωσε η Bayer 
Ελλάς.  Το πρόγραμμα στηρίζει και συμβουλεύει νεοφυείς επιχειρήσεις 
με στόχο οι καινοτόμες ιδέες να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις. 
Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών 
μιας νέας επιχείρησης παρέχοντας στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε:

• Mentoring από εξειδικευμένα, υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, 
με εμπειρία 

• Συμβουλευτική από στελέχη της εταιρείας, ώστε η νεοφυής 
επιχείρηση να αποκτήσει επιπλέον εφόδια αν συμμετάσχει σε 
διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα της Bayer

• Σεμινάρια και ανοικτές συζητήσεις πάνω σε ζητήματα που 
απασχολούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις

H κ. Σόνια Μουσαβερέ, Επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας της 
Bayer Ελλάς και υπεύθυνη των Προγραμμάτων ΕΚΕ της εταιρείας 
αναφέρει ότι "Η Ελλάδα των τελευταίων ετών έχει επιδείξει αλματώδη 
ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την προσπάθεια δε θα 
μπορούσαμε παρά να είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι νέων ιδεών, που 
μας φέρνουν πιο κοντά στο παγκόσμιο όραμά μας  “Υγεία και Τροφή για 
όλους”. 
Το Level-up προσφέρει εφόδια σε νεοφυείς επιχειρήσεις, δίνοντάς τους 
ώθηση να συνεχίσουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Καινοτομία 
επιταχύνεται πάντοτε μέσω της ουσιαστικής συνεργασίας».

Πρόγραμμα Level-Up από τη 
Bayer Ελλάς

W O M E N  I N  T H E  W O R K P L A C E
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"Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΛΟΓΗ”
«Η στήριξη και η μετάβαση στο 
μοντέλο της κυκλικής οικονομίας είναι 
προτεραιότητα και ένα απο τα επίπεδα 
δράσεων που εκπονεί η Coca-Cola 
Τρία Έψιλον», όπως τονίζει η General 
Manager της εταιρείας στην Ελλάδα, 
Μαρία Αναργύρου – Νίκολιτς. «Η 
κυκλική οικονομία είναι επιλογή και 
ό,τι κάνουμε σήμερα, είναι για ένα 
καλύτερο μέλλον και ένα καλύτερο 
αύριο. Πιστεύουμε ότι η συσκευασία έχει 
δεύτερη ζωή και μια δεύτερη χρήση μετά 
την αρχική της και στοχεύουμε, στο να 
συλλέξουμε και να ανακυκλώσουμε μια 
προς μια συσκευασία μέχρι το 2030».

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
Διαδικτυακή διάσκεψη για 
τη συνδρομητική τηλεόραση 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με 
τίτλο "November 2021 Edition @Nextv 
Series Europe & CEE". Σύμφωνα με 
την κ. Boklag, διευθύνουσα σύμβουλο 
της United Group, του μεγαλύτερου 
παρόχου τηλεπικοινωνιών και 
Μέσων Ενημέρωσης στη ΝΑ Ευρώπη 
και μητρική της Nova,  το ψηφιακό 
μέλλον είναι γεμάτο προκλήσεις ενώ  
παρατηρούνται αλλαγές στον τρόπο με 
τον οποίο οι τηλεθεατές καταναλώνουν 
περιεχόμενο. Οι αλλαγές επιβάλλουν 
άμεση προσαρμογή της τηλεοπτικής 
πλατφόρμας ώστε να  προσφέρει 
προσωποποιημένο υλικό, να επενδύσει 
σε τοπικό περιεχόμενο ενώ είναι 
σημαντικό να δημιουργηθούν και 
συνέργειες.

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΗ ΡΟΛΟ
Η Φωτεινή Μπαμπανάρα αναλαμβάνει 
διεθνή ρόλο στην ομάδα επικοινωνίας 
Corporate Affairs and Global Health της 
Novartis AG, από την 1η Δεκεμβρίου 2021 
και για 6 μήνες στο πλαίσιο σχετικού rotation. 
Η κ. Μπαμπανάρα θα είναι επικεφαλής 
επικοινωνίας για το τμήμα Integrated Access 
Programs and Markets (IAPM). Πρόκειται για 
τα προγράμματα πρόσβασης σε κοινότητες 
χαμηλού εισοδήματος όπως το Novartis 
Access Portfolio και Healthy Families, καθώς 
και το Global Health Markets and Access 
Principles Center of Excellence. Παράλληλα 
η Φ. Μπαμπανάρα θα συνεχίσει να ηγείται 
του τμήματος Επικοινωνίας και Σχέσεων με 
Ενώσεις Ασθενών για τoν όμιλο Novartis 
στην Ελλάδα. Διαθέτει εμπειρία σε θέσεις 
αυξημένης ευθύνης, με πολλές διακρίσεις 
σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι 
κάτοχος πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
από το ΕΚΠΑ. και μεταπτυχιακού στο 
Marketing & την Επικοινωνία με Νέες 
Τεχνολογίες από το ΟΠΑ.

Μ Α Ρ Ι Α  Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ  – 
Ν Ι Κ Ο Λ Ι Τ Σ 

General Manager της 
Coca-Cola 3E 

V I K T O R I Y A  B O K L A N G
 CEO UNITED GROUP

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η 
Μ Π Α Μ Π Α Ν Α Ρ Α 

CORPORATE AFFAIRS AND GLOBAL 
HEALTH ΤΗΣ NOVARTIS AG

Η Ρεβέκκα Παλαιολόγου είναι συνιδρύτρια της Inverzio 
(2021), στην οποία έχει αναλάβει καθήκοντα CEO. Κίνητρο 
πίσω από την απόφασή της να εισχωρήσει στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας αποτέλεσε το όραμά της να συνεισφέρει 
στη βελτίωση της καθημερινότητας και να αφήσει το 
στίγμα της. Η Inverzio είναι μια εταιρεία Τεχνολογίας που 
αναπτύσσει προϊόντα που στοχεύουν στην επαναστατική 
εξέλιξη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Το πρώτο προϊόν 
είναι το Invite.Club, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 
που συστηματοποιεί την ανθρώπινη συνήθεια αποστολής 
και αποδοχής κοινωνικών προσκλήσεων. Υπάρχουν 
δύο τύποι χρηστών: Οι Οικοδεσπότες (χρήστες που 
δημοσιεύουν προσκλήσεις) και οι Επισκέπτες (χρήστες που 
συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής). Το Invite.Club διαθέτει 
εξειδικευμένους αλγορίθμους λογισμικού που επιτυγχάνουν 
την αντιστοίχιση των χρηστών, της οποίας η αποδοχή 
επιφέρει κόστος στους Οικοδεσπότες.
Η Inverzio έχει εξασφαλίσει ιδιωτική δέσμευση 
χρηματοδότησης 500.000 ευρώ για την ανάπτυξη του Invite.
Club και κεφάλαια 3,6 εκατ. (με 55% επιχορηγούμενο από 
ΕΣΠΑ).

ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
CEO & CO-FOUNDER INVERZIO

Η ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ INVERZIO ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
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HERCULES SUSTAINABILITY 
INSTITUTION ΑΠΟ ΤΟ ICC WOMEN 
HELLAS
Ένας νέος θεσμός, ο HERCULES 
Sustainability Institution, οργανώνεται 
από το ICC WOMEN HELLAS, και την 
πρόεδρό του, επιχειρηματία Μαρίνα 
Οφλούδη-Γιαβρόγλου και, για πρώτη 
φορά, θα απονεμηθούν τα βραβεία 
«Hercules Sunstainability Awards» σε 
επιχειρήσεις που έχουν ανταποκριθεί 
με επιτυχία στην πρόκληση της 
βιωσιμότητας στην Κορινθία.
Σκοπός του θεσμού είναι να βοηθήσει 
τους πολίτες να πάρουν μέρος σε 
ορισμένες από τις σημαντικότερες 
συζητήσεις της εποχής, να θέσει 
ερωτήματα και να αναζητήσει τις 
απαντήσεις.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΙΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΑ 
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Νέο πρόγραμμα εγκαινιάστηκε από 
την Tent Partnership for Refugees και 
την Catalyst, δυο μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα 
της ένταξης των στην αγορά εργασίας. 
«Τόσες πολλές γυναίκες πρόσφυγες 
έχουν βιώσει ότι η ενέργεια, οι 
ικανότητες και οι γνώσεις τους 
υποτιμώνται», δήλωσε η Ίλβα Γιόχανσον, 
Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών 
Υποθέσεων.
Η Γιόχανσον εξηγεί ότι, λόγω 
στερεοτύπων και διακρίσεων, 
οι γυναίκες πρόσφυγες συχνά 
παραβλέπονται ή δεν αναμένεται να 
έχουν τις ίδιες δεξιότητες με τους 
άνδρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG
«Επενδύστε σε κριτήρια ESG 
(Environmental, Social, Governance), για 
να καταστείτε ελκυστικοί», προέτρεψε η 
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Βασιλική Λαζαράκου τις εισηγμένες 
εταιρείες.
Μιλώντας από το βήμα εκδήλωσης 
που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Συζήτηση 
επί θεμάτων εισηγμένων εταιρειών και 
θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς», η κ. 
Λαζαράκου επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει 
κάνει πολλά βήματα προόδου και κάλεσε 
τις εισηγμένες εταιρείες να ρίξουν το βάρος 
κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος.
«Το πρώτο βήμα στη νέα εποχή ήταν από 
πλευράς Ελλάδας ο εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού πλαισίου για την εταιρική 
διακυβέρνηση, που υιοθετήθηκε μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
τον Ιούλιο του 2020 και εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά από τον Ιούλιο φέτος».

Μ Α Ρ Ι Ν Α  Ο Φ Λ Ο Υ Δ Η -
Γ Ι Α Β Ρ Ο ΓΛ Ο Υ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ICC WOMEN 
HELLAS

Ι Λ Β Α  Γ Ι Ο Χ Α Ν Σ Ο Ν 
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Α  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ο Σ 

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν 
Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν .

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η  Λ Α Ζ Α Ρ Α Κ Ο Υ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η  Κατερίνα Παπαγεωργίου, Chief Operator Officer του 
ομίλου εστίασης Vivartia,  απέσπασε το χρυσό βραβείο 
στα "Βραβεία Γυναικείας Επιχειρηματικότητας" για την 
Καινοτομία στο σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση πελατών.  
Η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αναγνώριση 
των προσπαθειών στην καινοτομία και δήλωσε πως η 
εταιρεία θα συνεχίσει δυναμικά τις ενέργειές της στο πλαίσιο 
του ψηφιακού μετασχηματισμού και του "omnichannel", μιας 
ολιστικής προσέγγισης όπου ο καταναλωτής συμμετέχει σε 
μια διαρκώς αναβαθμισμένη συνολική εμπειρία. 
Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι να βελτιώσει την  
εμπειρία του ταξιδιού του καταναλωτή μέσω ταχύτερης και 
-όσο το δυνατόν- ανέπαφης συναλλαγής. 
Μέσω ανανεωμένων δικτυακών τόπων και εφαρμογών, 
οι δύο μεγάλες αλυσίδες του Ομίλου έχουν αναβαθμίσει 
το online delivery, ενώ μέσω των καινοτόμων και 
πολυβραβευμένων προγραμμάτων πιστότητας «All Star 
Club» για το Goody’s Burger House και “Bite Club” για 
το Everest, επεκτείνουν διαρκώς τη βάση των πιστών 
καταναλωτών τους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
CHIEF OPERATOR OFFICER VIVARTIA

ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
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CEO NOVA MEDIA

Κική 
Σιλβεστριάδου

I N T E R V I E W

On demand με κωδικοποιητή που βασίζεται στο Android 
TV, την EON TV, η οποία έχει αναπτυχθεί από το United 
Cloud, το κέντρο καινοτομίας του United Group (μητρική 
της Nova). Είναι η νέα σας πρόταση πιο φιλική στις 
Γυναίκες χρήστριες ή συνδρομήτριες; Θεωρείτε ότι οι 
Γυναίκες είναι πιο πίσω σε θέματα Τεχνολογίας από τους 
άνδρες;
Με την ολοκαίνουργια και καινοτόμα EON, η Nova συστήνει ξανά 
τη Συνδρομητική Τηλεόραση στην Ελλάδα. Η νέα πλατφόρμα 
διαθέτει ανεξάντλητο περιεχόμενο και επιτρέπει στους θεατές, 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ενδιαφερόντων, να βλέπουν 
όλο το διαθέσιμο περιεχόμενο οπουδήποτε, οποτεδήποτε, και σε 
οποιαδήποτε συσκευή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
Οι γυναίκες, όπως διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια, αξιοποιούν 
όλο και περισσότερο την Τεχνολογία σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινής τους ζωής. Και για αυτές η ΕΟΝ, θα αναβαθμίσει τις 
δυνατότητες και τις επιλογές τους όσον αφορά την ψυχαγωγία τους 
στο σπίτι, και θα τους δώσει δυνατότητες για μια νέα όμορφη εμπειρία. 

Η νέα εποχή EON θα έλεγε κανείς ότι τόσο από πλευράς 
Τεχνολογίας όσο και από πλευράς περιεχομένου 
παρουσιάζει πολλές καινοτομίες και ευελιξία ως προς την 

ΣΤΗ: ΣΟΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ

Μ
ετά την εξαγορά της Nova από την United Group, ένα 
νέο και έμπειρο στέλεχος, η Κική Σιλβεστριάδου Nova 
Media CEO, έρχεται να συμβάλλει στο απαιτητικό και 
φιλόδοξο έργο που πραγματοποιείται στην εταιρεία 

μεταμορφώνοντάς την σε έναν ισχυρό ανταγωνιστή στην ελληνική 
αγορά Συνδρομητικής Τηλεόρασης και Τηλεπικοινωνιών. Η Κική 
Σιλβεστριάδου γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες του παιχνι-
διού και την αγορά των ΜΜΕ, καθώς έχει σχεδόν δύο δεκαετίες 
επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, 
κατέχοντας διάφορους ανώτερους διευθυντικούς ρόλους όπως 
μεταξύ άλλων αυτόν της Γενικής Διευθύντριας και Μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Οpen TV, και ως υπεύθυνη Financial, 
Strategic and Operational Planning στο Mega.

Θεωρείτε ότι η πρόσφατη ένταξή σας στη νέα οικογένεια 
Nova έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που σχετίζεται  με 
την ενασχόληση με πιο νέες τεχνολογίες και ψηφιακά 
εργαλεία; 
H ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Τεχνολογίας και οι εξελίξεις 
στο χώρο της Τηλεόρασης γίνονται σήμερα με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς. Η Nova βρίσκεται σήμερα στη φάση υλοποίησης ενός 
απαιτητικού και φιλόδοξου έργου, με στόχο να διεκδικήσει μια 
ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά Συνδρομητικής Τηλεόρασης 
και Τηλεπικοινωνιών. Αυτή η προσπάθεια, αποτελεί μια ιδιαίτερη 
πρόκληση για το μέλλον. Πιστεύω έντονα στην ομάδα μας και στην 
επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας.  

Πρόσφατα η Nova έφερε στην ελληνική αγορά τη νέα 
πρόταση παρακολούθησης τηλεόρασης και περιεχομένου 

Στην Ελλάδα έχουμε 

αξιοσημείωτα 

παραδείγματα επιτυχημένης 

γυναικείας ηγεσίας
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παρακολούθηση περιεχομένου. Μπορείτε να μας πείτε τί 
καινοτομίες φέρνει η EON; 
Η EON, η νέα πλατφόρμα Συνδρομητικής Τηλεόρασης της 
Nova, προσφέρει ένα σύγχρονο τρόπο θέασης, με αποκλειστικό 
premium κινηματογραφικό και αθλητικό περιεχόμενο. Από 
πλευράς Τεχνολογίας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί 
είναι Android TV, εύχρηστο σε όλες τις συσκευές, με ίδιο 
interface και ομαλή πλοήγηση, είτε πρόκειται για TV box, 
εφαρμογή Smart TV, browser, smartphone ή tablet. Η EON 
έρχεται με μια πληθώρα λειτουργιών όπως μεταξύ άλλων το 
7-day catch-up διαθέσιμο στα περισσότερα κανάλια, θέαση σε 
πολλαπλές συσκευές, φωνητική αναζήτηση, προσαρμογή και 
προσωποποίηση πλατφόρμας, περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο 
για παιδιά με το δικό τους τηλεχειριστήριο, λειτουργίες γονικού 
ελέγχου. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της EON δεν είναι 
όμως μόνο η τεχνολογία αιχμής, αλλά και το πλούσιο, πλήρες και 
πολυποίκιλο περιεχόμενο που είναι καλύτερο από ποτέ. Επιπλέον, 
η Nova έχει εξασφαλίσει μοναδικό υπερθέαμα με αποκλειστικές 
συνεργασίες για κινηματογραφικά blockbuster, φέρνοντας κάθε 
εβδομάδα στις οθόνες των τηλεθεατών αποκλειστικότητες και τις 
καλύτερες επιλογές από τα κινηματογραφικά στούντιο.

Πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία σας τις γυναίκες 
εργαζόμενες; Τι δράσεις υλοποιείτε για την κατάρτιση νέων 
Γυναικών σε θέματα Τεχνολογίας; 
Η εταιρεία μας ενισχύει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών 
προσφέροντάς τους σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης. Εμπιστεύεται το γυναικείο ταλέντο, και 
προωθεί γυναίκες σε ρόλους διοίκησης, κάτι που μάλιστα ήδη 
γίνεται πράξη σε επίπεδο σύνθεσης της Διοικητικής Ομάδας. 
Σήμερα, στην Νova το 43% των εργαζομένων είναι γυναίκες ενώ 
στα μέλη Διοίκησης οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 50%.

Ποιο μήνυμα/συμβουλή έχετε να δώσετε στις νέες γυναίκες 
που μπαίνουν στην αγορά και κάνουν τα πρώτα τους 
βήματα; 
Θα παρότρυνα τις νέες γυναίκες εργαζόμενες να είναι σίγουρες 
για όλα όσα είναι σε θέση να επιτύχουν αξιοποιώντας το ταλέντο 
τους. Εάν εργαστούν προσηλωμένες στους στόχους τους και 
αξιοποιήσουν όλα όσα τις κάνουν μοναδικές, το αποτέλεσμα θα 
της δικαιώσει. Μπορούν να διακριθούν σε όλους τους τομείς, 

μπορούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με τις προσωπικές 
τους επιδιώξεις, μπορούν να ηγηθούν. 

Πιστεύετε ότι το inclusion, equity, integration και 
ο περιορισμός των διακρίσεων αποτελεί ένα ώριμο 
ζητούμενο στο ελληνικό επιχειρείν; 
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, είναι εμφανής η ενδυνάμωση του 
ρόλου των γυναικών στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Σαφώς 
δεν έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα και έχουμε πολύ δρόμο 
μπροστά μας για να επιτύχουμε την έμφυλη ισότητα. Οφείλουμε 
ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι η παραδοχή της κατάστασης, 
αλλά και η προώθηση θετικών και ισχυρών γυναικείων 
προτύπων, ανοίγουν όλο και περισσότερο το δρόμο για την ισότιμη 
συμπερίληψη των γυναικών. Όλο και περισσότερο οι γυναίκες 
διεκδικούν επαγγελματικές ευκαιρίες και αναλαμβάνουν ηγετικές 
θέσεις, εμπνέοντας και τη νέα γενιά γυναικών να επιτύχει ακόμα 
περισσότερα.

Υπάρχει προκατάληψη στην ελληνική show biz ότι οι 
Γυναίκες δεν είναι κατάλληλες για διοικητικές θέσεις σε 
τομείς Τεχνολογίας; 
Πλέον αυτή η άποψη δεν ευσταθεί. Τόσο στον κλάδο της 
Τεχνολογίας, όσο και ευρύτερα, στη χώρα μας έχουμε 
αξιοσημείωτα παραδείγματα επιτυχημένης γυναικείας ηγεσίας, 
που αναιρούν κάθε τέτοιου είδους προκατάληψη.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια 
γυναίκα που εργάζεται στον τομέα της τεχνολογίας, του 
digital και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ; Τι αντιμετωπίσατε εσείς 
συγκεκριμένα; 
Ο κλάδος της Τεχνολογίας έχει πάψει προ πολλού να είναι 
ανδροκρατούμενος και τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και 
περισσότερο γυναίκες εργαζόμενες. Θα έλεγα ότι σημασία δεν 
έχουν οι προκλήσεις, αλλά ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε 
και οι επιλογές που κάνουμε. Το αναπτυγμένο multitasking 
των γυναικών, αλλά και ο τρόπος που επικοινωνούν εντός των 
ομάδων εργασίας τους, ανοίγουν τον δρόμο για την κορυφή. 
Πιστεύω ότι σε όλους τους κλάδους όχι μόνο στον τομέα της 
τεχνολογίας για την κατάκτηση μιας θέσης ηγεσίας σημασία 
έχουν τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που διαθέτει ένας 
εργαζόμενος - όχι το φύλο του ή όποια άλλη διαφορά. Εμείς εδώ 
στη Nova εστιάζουμε στις αξίες, το πάθος, τη δημιουργικότητα και 
στο πνεύμα συν-δημιουργίας που διαθέτουν τα στελέχη μας και 
αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα γιατί αυτό τελικά δημιουργεί 
αξία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο ανεξαρτήτως φύλου.

I N T E R V I E W
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MARKETING MANAGER ΙΚΕΑ

ΣΤΟΝ: ΠΕΤΡΟ ΚΥΠΡΑΙΟ

Νατάσα 
Χρηστοφή

Ό
λες και όλοι γνωρίζουμε ότι η ΙΚΕΑ, έχει στο DNA 
της να δίνει λύσεις καθώς παρέχει από την αρχή της 
λειτουργίας της προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για μια 
άνετη καθημερινή ζωή στο σπίτι. Σήμερα πλέον έχου-

με ακόμη έναν σοβαρό λόγο για μια επίσκεψη στα καταστήματα 
ΙΚΕΑ ή στο e-shop. Η ΙΚΕΑ διαθέτει μια ισχυρή πρόταση βιωσιμό-
τητας με τη στρατηγική της και τις δεσμεύσεις της να είναι συμβα-
τές με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μιλήσαμε με 
την κ. Νατάσα Χρηστοφή, Marketing Manager ΙΚΕΑ για όλα αυτά 
που απασχολούν την ΙΚΕΑ και ανακαλύψαμε ότι, εκτός από μια 
αλυσίδα καταστημάτων με εξαιρετικά προϊόντα, πρόκειται για έναν 
υπεύθυνο Οργανισμό. Αυτό που θέλουν (σήμερα) οι Γυναίκες. 

Η ΙΚΕΑ έχει στο DΝΑ της να δίνει λύσεις. Πως αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης αλλά και της 
βιωσιμότητας τόσο στα προϊόντα της  όσο και σε ενδοεταιρικό 
επίπεδο; 
Η ΙΚΕΑ με στόχο την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, την 
προστασία του Περιβάλλοντος και την προώθηση της ισότητας, 
έχει προχωρήσει σε μια σειρά από δράσεις, που ξεκίνησαν 

αρκετά χρόνια πριν, με στόχο να μειωθεί περαιτέρω το 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να αντιμετωπιστεί η κλιματική 
αλλαγή παγκοσμίως. Έτσι, έχει προχωρήσει και σε μια σειρά από 
προϊοντικές αλλαγές με πιο αξιοσημείωτες την κατάργηση των 
πλαστικών μιας χρήσης από τα καταστήματα και τα εστιατόριά 
της, την απόσυρση του έντυπου καταλόγου που αποτελούσε το 
βασικό προωθητικό υλικό για περισσότερα από 70 χρόνια, την 
προσφορά και χρήση αποκλειστικά λαμπτήρων LED, καθώς και 
καταναλώνουν μέχρι και 85% λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 
20 φορές περισσότερο από τους συμβατικούς λαμπτήρες. 
Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα προσφέρει αποκλειστικά 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, συμβάλλοντας στη μείωση ενός 
τεράστιου αριθμού αποβλήτων, καθώς μια επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ισοδυναμεί με 500 αλκαλικές.
Σε εταιρικό επίπεδο, η ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των 
συνολικών πρακτικών που εφαρμόζονται από τον Όμιλο 
FOURLIS για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για μείωση της 
σπατάλης νερού και ενέργειας στα καταστήματά της καθώς και 
ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων ενώ έχει τοποθετήσει 
ειδικούς κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων όπως 
χαρτί, μπαταρίες, αλουμίνιο κτλ. Παράλληλα, παρακολουθείται 
συστηματικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και πραγματοποιούνται απαραίτητες παρεμβάσεις 
με στόχο την αποδοτικότερη διαχείρισή τους και εφαρμόζονται 
συγκεκριμένες πρακτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ψηφιακών αισθητήρων 
θερμότητας που προσαρμόζουν αυτόματα τη θέρμανση και ως 

I N T E R V I E W
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εκ τούτου την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικού 
ρεύματος.
Στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η λειτουργία συστημάτων 
παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκό σύστημα) στο κατάστημα 
της Κύπρου  και σχεδιάζεται η τοποθέτηση θέσεων φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πέραν του καταστήματος ΙΚΕΑ 
Θεσσαλονίκης που λειτουργεί ήδη.

Πως επηρέασε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τηλε-
εργασία τις Προϊοντικές προτάσεις της ΙΚΕΑ; Άλλαξε η 
ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα;
Η ΙΚΕΑ διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για το σπίτι 
προτείνοντας πρωτοποριακές λύσεις ώστε να κάνει τη ζωή των 
ανθρώπων πιο εύκολη σε κάθε χώρο ή δωμάτιο. Το design, 
η τιμή, η ποιότητα, η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα είναι 
παράγοντες καθοριστικοί κατά τη σχεδίαση των  προϊόντων 
ΙΚΕΑ. Παράλληλα, συμβαδίζοντας πάντα με τις εξελίξεις της 
εποχής, διαθέτει διάφορες κατηγορίες «έξυπνων» προϊόντων που 
καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, όπως ασύρματους 
φορτιστές, ηχεία, καθαριστές αέρα κτλ. 
Με τη συγκυρία της πανδημίας, η ζήτηση για προϊόντα ευέλικτα, 
που θα εξυπηρετούσαν τις εργασιακές ανάγκες αλλά θα 
ταίριαζαν και στο περιβάλλον του σπιτιού, όντως αυξήθηκαν. 
Λύσεις προσιτές και  λειτουργικές που θα παρείχαν άνεση για 
την πολύωρη εργασία στο σπίτι ήταν το βασικό ζητούμενο του 
καταναλωτή την περίοδο αυτή και ήμασταν σε θέση να την 
καλύψουμε τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και επάρκειας 
προϊόντων.
Οι καταναλωτές έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκτός από 
τα προϊόντα γραφείου, για είδη οργάνωσης και αποθήκευσης, 
κρεβάτια και καναπέδες, είδη τραπεζαρίας και φωτισμό.

 
Πως ανταποκρίνονται οι καταναλωτές στην Ελλάδα στην 
προσπάθεια της ΙΚΕΑ για ενθάρρυνση για χρήση βιώσιμων 
προϊόντων για μια καλύτερη ζωή στο σπίτι;
Ο Έλληνας καταναλωτής έχει βιώσει σε μεγάλο βαθμό 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία 
χρόνια καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά  
φαινόμενα, όπως πλημμύρες, αλλά και πυρκαγιές λόγω 
υψηλών θερμοκρασιών όπως του φετινού καλοκαιριού και 
συνολικά ένα διαφορετικό κλίμα. Στην ΙΚΕΑ είμαστε ιδιαιτέρα 
ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι αυτό, εδώ και πολλά χρόνια 

προσαρμόζοντας τόσο την πρώτη ύλη των προϊόντων όσο και 
παρέχοντας νέες λύσεις, πιο βιώσιμες για τον καταναλωτή. Στο 
πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούμε ξυλεία με πιστοποίηση FSC ή 
ανακυκλωμένη από δάση με υπεύθυνη διαχείριση αποφεύγοντας 
την αποψίλωση, βαμβάκι που προέρχεται αποκλειστικά από 
βιώσιμες καλλιέργειες, ενώ στο τέλος του 2020 κάναμε τη 
μετάβαση από περίπου 100.000 μετρικούς τόνους πρωτογενούς 
πολυεστέρα σε ανακυκλωμένο πολυεστέρα στα υφασμάτινα 
προϊόντα μας. 
Αντίστοιχα, έχουμε προσαρμόσει και τα τρόφιμα του Εστιατορίου, 
του Σουηδικού καταστήματος Τροφίμων ΙΚΕΑ και του Bistrot 
προσφέροντας τρόφιμα που προέρχονται από βιώσιμες & 
υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής που δημιουργούν καλύτερες 
ευκαιρίες διαβίωσης για τους παραγωγούς, όπως σολομό που 
προέρχεται από υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια κατά το πρότυπο 
ASC, θαλασσινά που από αειφόρο αλιεία πιστοποιημένη κατά το 
πρότυπο ΜSC, σοκολάτες και καφέ ΙΚΕΑ με πιστοποίηση UTZ. 
Πρόσφατα,  εμπλουτίστηκε και η σειρά με τα κεφτεδάκια, με 
νέα φυτικά με ίδια γεύση με τα κλασικά κρέατος, μειώνοντας το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

I N T E R V I E W
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Δείξε τον χαρακτήρα σου!

Τα SUVs είναι η «χρυσή τομή» μεταξύ άνεσης, πρακτικότητας και 
δυνατοτήτων, εντός και εκτός πόλης, εντός και εκτός δρόμου. Ειδικά 
όταν μιλάμε για το Range Rover Evoque, όμως, όλα τα παραπάνω 
περνούν σε ανώτερο επίπεδο, συνδυαζόμενα με πολυτέλεια, ελκυστική 
και δυναμική σχεδίαση αλλά και τεχνολογία που κάνει απολαυστική την 
οδήγηση ή... τη συνοδήγηση! 
Το Evoque, πλέον διαθέσιμο και σε plug-in υβριδική έκδοση, συνδυάζει 
τα καλύτερα των δύο κόσμων. Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση μέσα στην 
πόλη ή σε διαδρομές κοντά στον προορισμό αναψυχής σας, με μηδενικό 
θόρυβο, μηδενικούς ρύπους και απίστευτη απόκριση και επιτάχυνση, 
με τη φόρτιση να ολοκληρώνεται σε περίπου 2 ώρες με ένα απλό 
wallbox. Όταν, όμως, θέλετε τη μέγιστη επιτάχυνση και να διανύσετε 
μεγάλες αποστάσεις (χάρη και στο ρεζερβουάρ καυσίμου των 57 lt), 
απλώς πιέζετε το δεξί πεντάλ περισσότερο και έχετε στη διάθεσή σας 
έως 309 ίππους, εύκολα διαχειρίσιμους μέσω του αυτόματου σασμάν 
των 8 σχέσεων! Η κατανάλωση παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
χάρη στην hybrid λειτουργία του Evoque ενώ οι πολύ χαμηλές εκπομπές 
ρύπων, σας επιτρέπουν να κινείστε ελεύθερα και καθημερινά στον 
Καθαρό Δακτύλιο. Σαν γνήσιο Range Rover, το Evoque κινείται εκτός 
δρόμου με την ίδια άνεση που σας μεταφέρει εντός πόλης, χάρη στην προηγμένη του τετρακίνηση αλλά και την τεχνολογία (Terrain 
Response 2, All-Terrain Progress Control, Low Traction Launch). Μέσα στην πολυτελή καμπίνα του, όμως, τίποτα δεν προδίδει το τι 
συμβαίνει εκτός αυτής, με τα δερμάτινα, θερμαινόμενα καθίσματα να σας «αγκαλιάζουν» και το θερμαινόμενο τιμόνι να είναι «εκεί» 
όποτε το χρειαστείτε, με ένα άγγιγμα. Οι δύο οθόνες αφής των 10” σε συνδυασμό με τους περιστροφικούς διακόπτες για τον κλιματισμό 
συνδυάζουν ένα σύγχρονο, touch χειρισμό και άνετη θέαση με εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας 
από το δρόμο. Μπροστά από το trademark τιμόνι του Evoque βρίσκεται το ψηφιακό dash των 12,3” που προσφέρει την απαραίτητη 
πληροφόρηση, αλλά και οδηγίες πλοήγησης. Μαζί με το ηχοσύστημα by Meridian που περιλαμβάνει 14 ηχεία και subwoofer, η εμπειρία 
του infotainment απογειώνεται, για οδηγό και επιβάτες, κάνοντας απολαυστική οποιαδήποτε διαδρομή. Προσθέστε στα παραπάνω 
τον τεράστιο χώρο αποθήκευσης (έως 1.383 lt), τις υποδοχές σε βολικά σημεία για όλους τους επιβαίνοντες, τα προηγμένα συστήματα 
υποβοήθησης του οδηγού και την κορυφαία παθητική και ενεργητική ασφάλεια και... εγένετο Evoque! Ένα πολυτελές όχημα που με την 
ίδια ευκολία ελίσσεται στα στενά της πόλης, εκμηδενίζει τις αποστάσεις στον αυτοκινητόδρομο και ξεπερνάει κάθε εμπόδιο σε off-road 
διαδρομές, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα γνήσιο status symbol, βρετανικής κλάσης! 

Range Rover Evoque
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α Χριστούγεννα 
πλησιάζουν και οι 
προτάσεις για after office 
cocktail μας βάζουν από το πρωί 
στο δίλημμα: «Τι να φορέσω;». 
Θέλετε να είστε κομψές και με στιλ από 
το πρωί έως το βράδυ και παράλληλα 
να αισθάνεστε άνετες ώστε να μην δείχνετε 
overdressed αν δεν προλαβαίνετε να περάσετε 
από το σπίτι; Εκμεταλλευτείτε τις προτάσεις της 
συλλογής Wyou για μια στιλάτη εμφάνιση …du 
matin au soir που συνδυάζει ένα elegant blazer, 
με ένα φίνο μαύρο πουκάμισο και ένα δερμάτινο 
παντελόνι.
Aυτό το γκρι blazer αποτελεί μια γοητευτική πρόταση για 
κάθε δυναμική γυναίκα. Σε συνδυασμό με το δερμάτινο 
capri, γυαλιστερά παπούτσια και ένα μαύρο καπέλο, έχετε 
μια καλή βάση που στηρίζει τη βραδινή σας μεταμόρφωση 
σε ένα total leather black ντύσιμο. 
Το μαύρο δερμάτινο τζάκετ της συλλογής Wyou έχει άψογη 
γραμμή. Οι μικρές βάτες θα αναδιαμορφώσουν τη δομή 
του σώματός σας και η φουσκωτή μανικοκόλληση θα 

προσδώσει στη θηλυκότητά 
σας.
Μπορείτε να 
διαφοροποιήσετε το 
πρωϊνό look φορώντας 
γόβες ή και ασημί 
πασούμια για τη 
βραδινή σας έξοδο. 
Θα συμπληρώσει 
ιδανικά το 
τέλειο outfit. 

F A S H I O N 

B Y  W Y O U  S T O R E S

  Stratigi & Psychari 1,  
Neo Psychiko 154 51 
T: +30 210 6727711

  Attica City Link
  Attica Golden Hall
W: www.wyoustores.com

DU MATIN AU SOIR 

https://www.wyoustores.com/
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B E A U T Y

Κ
άθε δραστήρια γυναίκα, γνωρίζει τη σημασία που 
έχουν τα καλοχτενισμένα μαλλιά σε κάθε της 
εμφάνιση. Οι περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν 
στην εύκολη λύση, χρησιμοποιώντας μια 

συσκευή ισιώματος, αφού ο χρόνος για μια επίσκεψη στο 
κομμωτήριο είναι συχνά περιορισμένος.
Παρά την αυξημένη επιθυμία για ολόισια μαλλιά, είναι δύ-
σκολο να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να αποφύγου-
με τις όποιες φθορές προκληθούν από τη συχνή χρήση των 
συμβατικών ισιωτικών. Η Dyson, μια κορυφαία εταιρεία 
με μακρά παράδοση που μας έχει συνηθίσει σε καινοτόμες 
λύσεις, διαθέτει απαράμιλλο συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Επαναστατικές εύκαμπτες πλάκες για λιγότερη φθορά
Οι ειδικοί της εταιρείας, μετά από εκτενή έρευνα, ανακάλυψαν 
ότι, όταν οι πλάκες της συσκευής «αγκαλιάζουν» τα μαλλιά, 
απελευθερώνεται η σωστή ποσότητα πίεσης στις τρίχες, δίνο-
ντας το επιθυμητό αποτέλεσμα με λιγότερη φθορά. Με βάση 
αυτή τη διαπίστωση, προέκυψε η δημιουργία μιας «επανα-
στατικής» συσκευής ισώματος, του Corrale™ straight-
ener της Dyson. Η νέα συσκευή ισιώματος αποτελεί την 
πρώτη στο είδος της με εύκαμπτες πλάκες, οι οποίες 
παραδίδουν ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα με λιγότερη 
ζημιά. Πρόκειται για ιδανική λύση για κάθε γυναίκα που 
δεν επιθυμεί να επιβαρύνει τα μαλλιά της ή αντιμετω-
πίζει πρόβλημα με το έντονο φριζάρισμα της τρίχας. 
Το ενσωματωμένο σύστημα αισθητήρων ρυθμίζει τη 
θερμοκρασία στις πλάκες 100 φορές το δευτερόλεπτο 
και την απελευθερώνει «αγκαλιάζοντας» τα μαλλιά με 
λιγότερη εξάρτηση από τη θερμότητα με τη συσκευή 

να μειώνει κατά 50% το σπάσιμο της 
τρίχας αντιμετωπίζοντας το 
φριζάρισμα.

Άψογο αποτέλεσμα για κάθε 
τύπο μαλλιών
Το Corrale™ straightener της 
Dyson μπορεί να επιτύχει άψογο 
αποτέλεσμα είτε σε ίσια είτε σε σγουρά 
μαλλιά.  Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη να πραγματοποιήσει έως και 30 
λεπτά ασύρματο φορμάρισμα με θερμική απόδοση, 
αντίστοιχη με αυτή του ισιωτικού με καλώδιο. Επανα-
φορτίζεται πλήρως σε 70 λεπτά, επιτρέποντας τη χρήση 
του από παντού, ενώ διαθέτει αυτόματο κλείσιμο και 
μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος. Η διεθνώς συμβατή 
τάση (Universal voltage) και ο μηχανισμός προσαρμογής 
σε πτήσεις (Flight-ready) κάνουν δυνατή τη μεταφορά 
και σε χώρες του εξωτερικού.

Dyson

Corrale straightener: 
Ίσιωμα «νέας γενιάς» 
με την εγγύηση της Dyson
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Το avocado έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της 
διατροφής μας αλλά και της ρουτίνας ομορφιάς μας, από diy μάσκες μέχρι 
προϊόντα με βάση το avocado,. Η νέα μας ανακάλυψη είναι το Body Butter 
του Body Shop αβοκάντο, που με μια μόνο επάλειψη θρέφει και περιποιείται 
την ξηρή επιδερμίδα. Προσφέρει εντατική ενυδάτωση για 96 (!) ώρες, χάρη 

στο θαυματουργό έλαιο αβοκάντο και 
στο βούτυρο καριτέ που περιέχει. 

Το καλύτερο; Τα συστατικά 
της είναι συμβατά με το  

πνεύμα του Δίκαιου 
Εμπορίου και η νέα 

της συσκευασία είναι 
βιώσιμη – συμβάλλει 
στη μείωση της 
χρήσης παρθένου 
πλαστικού κατά 241 
τόνους ετησίως!

Μήπως η επιδερμίδα μας χρειάζεται ένα 
ολική reset; Ήρθε η ώρα της επανεκκίνησης 
και η Frezyderm είναι εδώ για να τη 
σηματοδοτήσει. Το reset μας, απαιτεί μόνο δύο 
αλλά σημαντικά βήματα. Αρχικά, θα προβούμε 
σε ολικό καθαρισμό της επιδερμίδας, ώστε 
να δημιουργήσουμε έναν κενό καμβά. Θα 
χρησιμοποιήσουμε το Mild Wash Foam που 
έχει ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, ώστε 
να μην καταπονηθεί το ευαίσθητο δέρμα μας 
με την τριβή. Είναι ιδανικό για ευαίσθητες 
επιδερμίδες χάρη στην αλόη, την αλαντοίνη και 
την παρθενόλη.  Ύστερα, θα προχωρήσουμε σε 
βαθειά ενυδάτωση με την Moisturizing Plus 
Cream, ώστε να προσφέρουμε στο δέρμα μας 
όλα εκείνα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία 
χρειάζεται. Ενυδατώνει την επιδερμίδα σε 
βάθος 3 επιπέδων καθώς διαθέτει 3 τύπους 

υαλουρονικού 
οξέος 
διαφορετικού 
βάθους και 
διαδερμικής 
διαβατότητας. 
Ταυτόχρονα, 
προστατεύει από 
το οξειδωτικό 
στρες χάρη στη 
βιταμίνη Ε και 
τα εκχυλίσματα 
ηλίανθου και 
δεντρολίβανου. 
Προσφέρει επίσης 
λείανση των 
ρυτίδων και έχει 
μη λιπαρή υφή.

Φροντίδα επανεκκίνησης 
της επιδερμίδας, για ακόμη 

πιο ανανεωμένη όψη.

Max Factor Masterpiece 
Eyeshadow Palette
H Masterpiece Eyeshadow Pal-
ette είναι η μόνη παλέτα σκιών που 
χρειαζόμαστε για να προκαλέσουμε 
εντυπωσιακά eye-looks. Οι 5 παλέτες 
έρχονται σε διαφορετικές αποχρώσεις 
σε silky smooth φόρμουλα. Αυτό 
σημαίνει ότι στρώνουν τέλεια στο μάτι, 
χωρίς να δημιουργούνται αντιαισθητικές 
γραμμές. Ταυτόχρονα, προσδίδουν λάμψη και 
τονίζουν το βλέμμα ενώ δημιουργούν ένταση που μαγνητίζει. Δεν γίνεται να 
παραβρεθούμε σε κάποια στιγμή εκδήλωση/περίσταση, χωρίς να έχουμε 
δραματικό μακιγιάζ στα μάτια και σε αυτό μας βοηθάνε οι νέες αυτές 
παλέτες.

Τις καθημερινές 
χρησιμοποιούμε 
τις πιο nude και 

θερμές αποχρώσεις 
ενώ το Σαββατοκύριακο 
πειραματιζόμαστε με τις 
πιο ψυχρές. Έτοιμες να 

τις δοκιμάσετε και 
εσείς;

Body Shop - Body Butters - Avocado 

B E A U T Y 
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Ακαταμάχητο βλέμμα… ‘on fleak’ για 36 ολόκληρες ώρες; Ναι, πλέον είναι δυνατόν, 
χάρη στη Maybelline. Λανσάρει τις νέες Colossal Mascara 36h και Tattoo Brow 
36h για βλεφαρίδες και φρύδια στην εντέλεια με τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια. Αν 

η καθημερινότητά σας έχει  γίνει τόσο απαιτητική που θέλετε το μακιγιάζ το 
ματιών σας να μείνει ανέπαφο ακόμη και 1,5 μέρα μετά, σίγουρα 
η Maybeline έχει αφαιρέσει αυτό το άγχος. Το ίδιο ισχύει και για 

το νέο σας μολύβι φρυδιών. Μην ξεχνάτε, ότι τα φρύδια είναι 
η «κορνίζα» των ματιών μας. Μην συμβιβάζεστε για τίποτα 

λιγότερο από αψεγάδιαστο 
βλέμμα έως και 36 
ώρες μετά.

Οι ρυτίδες στα 
μάτια έκαναν την 
εμφάνισή τους 
και είναι εδώ για 
να μείνουν; Όχι, 
βέβαια! Η νέα 
επαναστατική 
σύνθεση του 
ορού ήρθε για να 
αμβλύνει αισθητά 
τις ρυτίδες γύρω 
από τα μάτια αλλά 
και το αντιαισθητικό 
πρήξιμο. Χάρη 
στην τεχνολογία 
360° Mesh Matrix, 

ο ορός «αγκαλιάζει» την ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω από την περιοχή 
των ματιών με ένα ανάλαφρο πλέγμα από ελαστικό-πολυμερές και 
μια σύνθεση από πολλαπλά, μοριακά βάρη Υαλουρονικού Οξέος 
δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας. Τα αποτελέσματα γίνονται ορατά 
άμεσα. Μετά από μια μόνο εφαρμογή, μειώνεται αισθητά το πρήξιμο, 
ενυδατώνεται σε βάθος η επιδερμίδα ενώ δροσίζεται και κατά -2°C. 
Μετά από τρεις εβδομάδες, παρατηρείται σημαντική μείωση στην όψη 
των ρυτίδων στο πόδι χήνας, το μεσόφριο  και κάτω από τα μάτια. Μετά 
από συνεχή χρήση, η μείωση αυτή γίνεται πλέον γεγονός!

Tzimas Cosmetics - Λάδι 
Αντιγήρανσης 7 δράσεων
Το μέλλον στην αντιγήρανση βρίσκεται στα 

ξηρά λάδια. Η λεπτόρρευστη σύνθεσή τους που 
απορροφάται εντελώς από το δέρμα και η εύκολη 

εφαρμογή τους, μας έχουν κάνει να τα προτιμούμε. 
Μάλιστα, το συγκεκριμένο λάδι αντιγήρανσης 
7 δράσεων σε αμπούλα από την Tzimas Cos-
metics, δεν λείπει από το νεσεσέρ μας, καθώς 
μόλις σε ένα προϊόν έχουμε βρει την απάντηση 
σε 7 διαφορετικά ζητήματα που αφορούν την 

επιδερμίδα μας. Χάρη στα πολυδυναμικά συστατικά 
που περιέχεέχουμε: σύσφιξη, μείωση ρυτίδων, 

βελτίωση σφριγηλότητας, προστασία από το blue 
light, λάμψη, ενυδάτωση και καταπράυνση. Όλα 

αυτά οφείλονται στην 
νέα φόρμουλα, την 
οποία έχουμε ήδη 

λατρέψει.

Carolina Herrera - Herrera Beauty
Ναι, ο Οίκος Carolina Herrera έρχεται για να κατακτήσει και τον χώρο της 
ομορφιάς. Λανσάρει το Herrera Beauty, μια συλλογή με ready-to-wear προϊόντα 
μακιγιάζ. Αυτό που τα κάνει να ξεχωρίζουν είναι η επιμονή της Herrera με την 
εξατομίκευση. Έτσι, το κάθε καλλυντικό μπορεί να προσαρμοστεί στα δικά μας 
μοναδικά γούστα, από το να διακοσμηθεί με charms και αξεσουάρ σε ατέλειωτους 
συνδυασμούς. Τα προϊόντα – από lip tints 
μέχρι πούδρες – διαθέτουν τη γνωστή 
ποιότητα Carolina Herrera, για μέγιστη 
απόδοση και διάρκεια. Τέλος, τα κραγιόν 
είναι refillable, ώστε να μπορούμε 
να χρησιμοποιούμε τις μοναδικές 
συσκευασίες τους ξανά και ξανά.

Estee Lauder - Advanced Night Repair 
Eye Concentrate Matrix

B E A U T Y 

Maybelline - Colossal Mascara 36H & Tattoo Brow 36H

20 



P E R S O N A L  D E V E L O P M E N T

Στόχο ή όνειρο, 
τι επιλέγουμε 
τελικά;

Τ
ο όνειρο με την κυριολεκτική του έννοια ορίζεται ως 
μια σειρά από φανταστικές παραστάσεις, συναισθήματα 
ή αισθήματα, που βιώνει κάποιος κατά τη διάρκεια 
του ύπνου.  Μεταφορικά, ως όνειρο χαρακτηρίζουμε 

μια μεγάλη επιθυμία κάποιου, κάτι το εξιδανικευμένο ή το πολύ 
ευχάριστο. Από την άλλη στόχος είναι το σημείο, που σκοπεύει 
κάποιος, ο σκοπός ή αλλιώς η επιδίωξη, που έχει στο μυαλό του. 
Με την πιο ευρεία χρήση του όρου, ως στόχο δηλώνουμε ένα 
αποτέλεσμα, που θέλουμε να πετύχουμε ή μια επιθυμία, που 
επιθυμούμε να εκπληρώσουμε. 

Πότε κάνουμε όνειρο τον στόχο;
Πολλές φορές, ακούμε ανθρώπους να λένε «θέλω να πάρω 
προαγωγή», «θέλω να έχω πρόγραμμα στη ζωή μου», «θέλω 
να έχω περισσότερο χρόνο για μένα» κλπ. Όλα αυτά τα «θέλω» 

και πολλά άλλα ακόμη εκφράζουν μια επιθυμία με έναν γενικό 
και αόριστο τρόπο. Όταν λοιπόν θέλουμε πολύ να πετύχουμε 
κάποια πράγματα, λέμε ότι αυτό αποτελεί στόχο για μας. Κι όταν 
δεν επιτυγχάνουμε αυτόν τον στόχο, τότε εκείνος παίρνει συχνά 
στο μυαλό μας τη θέση του ονείρου. Μετασχηματίζουμε δηλαδή 
σε όνειρα όλα μας τα «θέλω» θεωρώντας, ότι η πραγματοποίησή 
τους είναι ανέφικτη για μας. Το ερώτημα όμως είναι αν οι στόχοι 
μοιάζουν με όνειρα επειδή είναι όντως ανέφικτοι ή  επειδή δεν 
έχουμε βρει τον τρόπο να τους κάνουμε εφικτούς; 

Πότε κάνουμε στόχο το όνειρο;
Το όνειρο μπορούμε να το κάνουμε στόχο, όταν απλώσουμε τα 
χέρια, το πιάσουμε, το φέρουμε κοντά μας και το αγκαλιάσουμε. 
Πώς όμως μπορούμε να πιάσουμε ένα όνειρο και να το φέρουμε 
κοντά μας; Μπορούμε να το πετύχουμε όταν αρχίσουμε να 
εξετάζουμε ρεαλιστικά το όνειρό μας. Όταν συνειδητοποιήσουμε 
αυτό που θέλουμε ακριβώς, πώς μπορούμε να το καταφέρουμε 
και με ποιες προϋποθέσεις. Με άλλα λόγια και για μια πλειάδα 
περιπτώσεων το άπιαστο όνειρο, μπορούμε να το μετατρέψουμε 
σε έναν προσιτό στόχο εφόσον το θελήσουμε αρκετά και 
δουλέψουμε πάνω σε αυτό. 

Πως μπορούμε να κάνουμε στόχο το όνειρο;
Για να κάνουμε το όνειρο στόχο και τον στόχο πραγματικότητα 
μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια βασικά βήματα.

ΣΤΌΧΌΣ ΚΑΙ ΌΝΕΙΡΌ: ΑΛΉΘΕΙΑ, ΠΌΙΑ ΕΙΝΑΙ Ή 

ΣΧΕΣΉ ΜΕΤΑΞΎ ΤΌΎΣ; ΎΠΑΡΧΕΙ ΤΡΌΠΌΣ ΝΑ 

ΜΕΤΑΤΡΕΨΌΎΜΕ ΕΝΑ ΌΝΕΙΡΌ ΜΑΣ ΣΕ ΣΤΌΧΌ; ΑΣ 

ΞΕΚΙΝΉΣΌΎΜΕ, ΠΡΌΣΠΑΘΏΝΤΑΣ ΝΑ ΌΡΙΣΌΎΜΕ ΤΙΣ 

ΛΕΞΕΙΣ ‘ΌΝΕΙΡΌ’ ΚΑΙ ‘ΣΤΌΧΌΣ’.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΨΑΡΡΑΚΗ
MINDSET & BUSINESS COACH, 
NLP PRACTITIONER 
FOUNDER GOLDEN DUST, 
PREMIUM CONSULTING SERVICES
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P E R S O N A L  D E V E L O P M E N T

1ο βήμα
Να διατυπώσουμε τον στόχο μας με θετικές λέξεις, 
συγκεκριμενοποιώντας τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και μέχρι 
πότε θέλουμε να το έχουμε πετύχει.
π.χ. «Θέλω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση μέσα στις 
επόμενες 60 ημέρες».

2ο βήμα
Να μπορούμε να ελέγχουμε εμείς το αποτέλεσμα και τη 
διαδικασία προς την επίτευξη. Να μπορούμε δηλαδή να 
επηρεάζουμε εμείς τις ενέργειες, που θα κάνουμε με έναν 
μετρήσιμο τρόπο.
π.χ. «Για να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση θα πηγαίνω 
γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα για μια ώρα. Επίσης άλλες 
δύο μέρες θα περπατάω για 15 λεπτά.»

3ο βήμα
Να ορίσουμε πώς θα αντιληφθούμε, ότι έχουμε κατακτήσει τον 
στόχο μας. Τι θα ανιχνεύσουμε στη ζωή μας που θα το πιστοποιεί;
π.χ. «Θα έχω βελτιώσει τη φυσική μου κατάσταση όταν ανεβαίνω 
με τις σκάλες 3 ορόφους, χωρίς να λαχανιάζω».

4ο βήμα
Να διερευνήσουμε κατά πόσο απρόβλεπτοι παράγοντες μπορεί 
να επηρεάσουν τον στόχο μας και με ποιους πιθανούς τρόπους θα 
μπορέσουμε να τους υπερκεράσουμε. 
π.χ. «Μπορεί να γυρίσω από τη δουλειά στις 20:00 και να 
μην προλάβω να πάω γυμναστήριο. Εάν συμβεί αυτό, αντί 
για το γυμναστήριο που διαρκεί μια ώρα, θα περπατήσω για 
15 λεπτά πριν γυρίσω σπίτι.  Επίσης αντί για το ασανσέρ θα 
χρησιμοποιήσω τις σκάλες, φεύγοντας από τη δουλειά. Αν πάλι 
παρατηρήσω, ότι αργώ συχνά, τότε θα πηγαίνω γυμναστήριο 
τα Σαββατοκύριακα και θα αφήσω το περπάτημα για τις 
καθημερινές».

5ο βήμα
Να βρούμε πού αποσκοπεί ο στόχος μας. Για ποιο λόγο είναι 
σημαντικό για εμάς να τον πετύχουμε; Ποιο είναι το βαθύτερο 
κίνητρό μας;
π.χ. «Είναι σημαντικό να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση 
γιατί έτσι θα ξέρω ότι είμαι πιο υγιής και έχω πιο δυνατό 
οργανισμό». 

Συνοψίζοντας λοιπόν «Το όνειρό μου είναι να έχω καλύτερη 
υγεία!» και «ο στόχος μου είναι μέσα στις επόμενες 60 ημέρες να 
έχω βελτιώσει τη φυσική μου κατάσταση. Για να το πετύχω αυτό 
θα πηγαίνω γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα για μια ώρα.  
Θα περπατάω για 15 λεπτά άλλες δύο μέρες, χρησιμοποιώντας 
επίσης τις σκάλες. Θα ξέρω ότι το έχω καταφέρει εάν μπορέσω 
να ανεβαίνω 3 ορόφους με τις σκάλες χωρίς να λαχανιάζω. 
Υπάρχει περίπτωση, λόγω δουλειάς, να μην μπορώ να πηγαίνω 
γυμναστήριο 3 φορές τις καθημερινές. Τότε θα πηγαίνω μια μόνο 
φορά μέσα στην εβδομάδα και τις άλλες δυο το Σαββατοκύριακο. 
Είναι σημαντικό για εμένα να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση 
γιατί έτσι θα ξέρω, ότι είμαι πιο υγιής και δυνατός».
Είναι ωραίο να έχουμε όνειρα αλλά πιο συναρπαστικό να τα 
πραγματοποιούμε. Η στοχοθεσία δεν είναι πάντα μια απλή 
διαδικασία. Απαιτεί αρκετή σκέψη, δουλειά και καθοδήγηση, 
προκειμένου να τα καταφέρουμε. Σύγχρονες μέθοδοι, 

Πηνελόπη Ψαρράκη
Mindset & Business Coach, NLP Practitioner 
Founder Golden Dust, Premium Consulting Services 

Περισσότερες πληροφορίες
www.goldendust.gr
Golden Dust | Facebook
Golden Dust (@goldendust.gr) 
• Φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram

Summary
Η Πηνελόπη είναι Mindset & Business Coach, NLP Practitioner 
και founder της συμβουλευτικής εταιρείας Golden Dust. 
Είναι απόφοιτη του τμήματος ΦΠΨ, της Φιλοσοφικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ και κάτοχος MSc στο Service Management από 
το University of Wales. Το 2008 ξεκίνησε να εργάζεται στον 
τομέα της Διαφήμισης και της Επικοινωνίας σε ελληνικές και 
πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον από το 2020 είναι ιδιοκτήτρια της 
Golden Dust, Premium Consulting Services. Όραμά της είναι να 
βοηθήσει τους ανθρώπους να κατακτήσουν τα όνειρά τους και να 
ζήσουν μια όμορφη και ισορροπημένη ζωή.

όπως το Business Coaching και το NLP (Νευρογλωσσικός 
Προγραμματισμός) μας προσφέρουν πολλές τεχνικές, που 
μπορούν να μας βοηθήσουν άμεσα και αποτελεσματικά στη 
λειτουργική στοχοθεσία.

Το όνειρο μπορούμε να 

το κάνουμε στόχο, όταν 

απλώσουμε τα χέρια, το 

πιάσουμε, το φέρουμε κοντά 

μας και το αγκαλιάσουμε. 
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Η Max Factor... μέχρι και το μουστάκι 
θα σε βάλει να ζωγραφίσεις

Movember by Max Factor

Draw a moustache and spread the word!
Μια «γέφυρα» μεταξύ Ομορφιάς και Ευαισθητοποίησης 
έχτισε τον περασμένο μήνα η Max Factor μέσα από την 
υποστήριξη της εκστρατείας Movember, ενημερώνοντας 
το κοινό σχετικά με τα θέματα Υγείας των ανδρών αλλά και 
τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης στην αντιμετώπιση του 
καρκίνου και άλλων ασθενειών.
Καθώς ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί σε παγκόσμια 
κλίμακα ως ο μήνας για την ανδρική υγεία με την παράδοση 
να θέλει τους άνδρες να ξυρίζονται την 1η του μηνός  και 
στη συνέχεια να αφήνουν μουστάκι ως ένδειξη υποστήριξής 
του κινήματος, η Max Factor αξιοποίησε επικοινωνιακά τη 
συμβολική αυτή τάση, προτρέποντας και υπενθυμίζοντας 
στους άνδρες να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για 
την υγεία τους. Με αφετηρία τα παραπάνω δεδομένα, η 
Max Factor δημιούργησε ένα challenge αναπτύσσοντας 
ειδική καμπάνια στα social media, προσκαλώντας το κοινό, 
ανεξαρτήτως φύλου, να συμμετέχει και να μεταδώσει το 
μήνυμα και τη σπουδαιότητα της εκστρατείας ανεβάζοντας 
μια φωτογραφία με τα hashtags: #MF_Movember & 
#MaxFactorsupportsMovember.
Πιο συγκεκριμένα, όσοι και όσες επιθυμούσαν να 
συμμετάσχουν, μπορούσαν να φωτογραφηθούν για καλό 
σκοπό, χρησιμοποιώντας τα πιο εμβληματικά προϊόντα 
μακιγιάζ του brand και σχεδιάζοντας ένα μουστάκι στο 
χέρι ή στο πρόσωπο μεταδίδοντας αυτό το τόσο σημαντικό 
μήνυμα. Αδιαμφισβήτητα, η Max Factor υπογραμμίζει την 
ανάγκη ευαισθητοποίησης και καλεί όλους να κάνουν 
γνωστή τη σπουδαιότητα πρόληψης και υιοθέτησής 
ενός υγιεινού αλλά και ισορροπημένου τρόπου ζωής. 
Τι κινητοποίησε όμως ένα 100% “γυναικείο” brand να 
ασχοληθεί με ένα “ανδρικό” ζήτημα όπως το Movember;
«Οι γυναίκες της Max Factor είναι έξυπνες, δυναμικές, 
αποφασιστικές, με αυτοπεποίθηση, τους αρέσει να 
παίρνουν πρωτοβουλίες, έχουν χιούμορ και στις 
δύσκολες στιγμές αναλαμβάνουν δράση» τονίζει ο κ. 
Ψημμένος: «Γι’ αυτό, και με γνώμονα το γεγονός ότι οι 
γυναίκες έχουν λιγότερα ταμπού σε θέματα Υγείας, είναι 
οι πλέον κατάλληλες στο να μεταφέρουν ένα μήνυμα 
ευαισθητοποίησης, το οποίο αφορά τον ανδρικό πληθυσμό. 
Δεν υπάρχουμε μόνο για να εμπνέουμε τις γυναίκες. 
Εμπνεόμαστε από εκείνες και τη μοναδική ομορφιά τους. 
Αυτό εννοούμε με το “You X Max Factor”. Είναι ο σύμμαχος 
στην ανάδειξη της δυναμικής τους. 
Μπορεί να δείχνει αλλά δεν είναι αντιφατική η συγκεκριμένη 
κίνηση σε αυτό που πρεσβεύει η Max Factor. Οι γυναίκες 
της Max Factor είναι σίγουρες για την ομορφιά της 
προσωπικότητάς τους και μπορούν να δράσουν ώστε να 
επικοινωνήσουν ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι ένα 
ανδρικό θέμα υγείας».

T R E N D S
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Ποια είναι ζητήματα Υγείας στα οποία εστιάζει το Movember; 
Το Movember προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων Moustache και 
November. Είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, με μεγάλη δυναμική, που προσπαθεί 
μέσω μιας λεπτομέρειας, οι άνδρες αφήνουν μουστάκι τον μήνα Νοέμβριο, να 
υπενθυμίσει και να παροτρύνει τον ανδρικό πληθυσμό να φροντίσει τον εαυτό 
του κάνοντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ετήσια βάση. 
Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι ο 2ος πιο συχνός 
καρκίνος στους άνδρες. Ταυτόχρονα, η εκστρατεία Movember έχει ως σκοπό 
την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με θέματα της ανδρικής ψυχικής 
υγείας.

Γιατί είναι σημαντικό να ανοίξει ο διάλογος γύρω από την ανδρική υγεία;
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβαρύνει πολύ τον οργανισμό μας και τις 
συνέπειες τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Επιπρόσθετα, οι νέες συνθήκες 
που επέφερε η πανδημία δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και 
κάνουν επιτακτική την ανάγκη αφύπνισης του κοινού σχετικά με τα ζητήματα 
Υγείας. Τέλος, τα οφέλη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης είναι 
αδιαμφισβήτητα.

T R E N D S

Draw a moustache 
and spread the word!

Ανδρέας - Φίλιππος 
Ψημμένος
BRAND MANAGER, LUXURY & COLOR 
COSMETICS DIVISION SARANTIS

Ποιο θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα της 
δράσης αυτής;
Η εκστρατεία Movember στοχεύει να εξαλείψει 
τα ταμπού γύρω από τα θέματα υγείας. Γι αυτό 
και η Max Factor ζητά από όλες τις γυναίκες 
να τα «σπάσουν» ζωγραφίζοντας το κατεξοχήν 
σύμβολο του ανδρικού φύλου, ένα μουστάκι! 
Το απροσδόκητο αυτής της ενέργειας θα 
προκαλέσει την περιέργεια άρα και την αφορμή 
για ενημέρωση όλων, ανεξαρτήτως φύλου, 
για τα θέματα ανδρικής υγείας και την αξία της 
πρόληψης και του ετήσιου διαγνωστικού ελέγχου.

Η δυναμική της δράσης 
Το project από την πρώτη στιγμή ήταν challenging 
και για την ομάδα της Max Factor. Από τη 
γέννηση της ιδέας έως και την υλοποίηση της. Το 
αποτέλεσμα μας δικαίωσε. 
Κάναμε την αρχή ξεκινώντας με δυναμικές 
γυναίκες που αγαπούν και στηρίζουν το brand. Ο 
κόσμος ανταποκρίθηκε. Πολλές γυναίκες, αλλά 
και άνδρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, προσθέτοντας 
μια πινελιά fun σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, 
συμμετείχαν και τα local social media του brand 
δέχτηκαν μηνύματα και κοινοποιήσεις.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και άλλα 
brands από άλλους χώρους συντάχθηκαν με τη 
δράση μας και βοηθούν ώστε να μεταδοθεί το 
μήνυμα δημιουργώντας ταυτόχρονα πολύ ωραίο 
υλικό στα social media.

Σας προ(σ)καλούμε να ζωγραφίσετε 
ένα μουστάκι και να κάνετε τη φωνή 
όλων μας να ακουστεί πιο δυνατά!
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Επίτευξη στόχων 
με μικρά 
βήματα αλλαγής

Τι  είναι το πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης;
Είναι ένα πρόγραμμα για την υλοποίηση προσωπικών και 
επαγγελματικών στόχων μέσα από την υιοθέτηση μικρών 
συνηθειών, οι οποίες μας οδηγούν στη συνεχή βελτίωση, στην 
αλλαγή και στην προσωπική μεταμόρφωση.
Καθώς ‘είμαστε ό,τι επαναλαμβανόμενα κάνουμε’, όπως έλεγε 
ο Αριστοτέλης, και η ‘διαρκής βελτίωση είναι καλύτερη από την 
αργοπορημένη τελειότητα΄ όπως έλεγε ο Μαρκ Τουέιν, σε αυτό 
το πρόγραμμα εστιάζουμε στη δύναμη της συνήθειας και στη 
διαρκή βελτίωση. Η διαρκής βελτίωση οδηγεί σε εξαιρετικά 
αποτελέσματα και στην προσωπική μεταμόρφωση.
Φανταστείτε πως τα μικρά βήματα αλλαγής, οι νέες μικρές 

συνήθειες που υιοθετούμε και υποστηρίζουν την επίτευξη των 
στόχων μας, είναι σαν ένας διαρρήκτης που εισβάλει στο σύστημά 
μας, αλλά πατάει ήσυχα, σιωπηλά και απαλά όπως μια γάτα 
(πηγή: Robert Maurer, ‘The Kaizen Way: One Small Step Can 
Change Your Life’). Περνά κρυφά δίπλα από τους φόβους μας, 
με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιείται το σύστημα της αμυγδαλής 
και η άμεση αντίδραση μάχης ή φυγής. Με αυτόν τον τρόπο, 
επιτυγχάνεται η αλλαγή που στοχεύουμε να επιφέρουμε, χωρίς 
να προλαβαίνει να ενεργοποιηθεί ο εσωτερικός κριτής που 
όλοι έχουμε μέσα μας, ο οποίος φοβάται και κρίνει συνεχώς με 
αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να εγκαταλείπουμε την 
επίτευξη των στόχων μας. 
Οι μικρές συνήθειες που προάγουν τη ζωή και τους στόχους μας, 
μπορεί να γίνουν ένας μηχανισμός που λειτουργεί άψογα και μας 
υποστηρίζει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
ενέργεια, τους πόρους, τα ταλέντα μας.
Τα συστατικά του προγράμματος:

• 7  online δίωρες συναντήσεις των μελών της ομάδας με την 
facilitator/coach της ομάδας.

• 1 ατομική coaching συνάντηση με κάθε μέλος της ομάδας 
για το πλάνο δράσης του.

P E R S O N A L  D E V E L O P M E N T

Ή ΕΠΙΤΕΎΞΉ ΣΤΌΧΏΝ ΚΑΙ Ή ΔΎΝΑΜΉ ΤΉΣ 
ΣΎΝΉΘΕΙΑΣ ΒΡΙΣΚΌΝΤΑΙ ΣΤΉΝ «ΚΑΡΔΙΑ» ΕΝΌΣ 

ΠΌΛΎ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝΤΌΣ  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ 
ΠΡΌΣΏΠΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΎΞΉΣ ‘HABITS CHALLENGE! 
CIRCLE’ ΤΌ ΌΠΌΙΌ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ή ΝΊΚΗ ΑΝΑΝΤΊ 

ΚΟΥΛΟΥΡΗ, LEADERSHIP AND CREATIVITY COACH, 
ENNEAGRAM PRACTITIONER, TRAINER ΚΑΙ 

FACILITATOR. Η διαρκής βελτίωση οδηγεί 

σε εξαιρετικά αποτελέσματα 

και στην προσωπική 

μεταμόρφωση.
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• Οι συναντήσεις πλαισιώνονται με ενεργητικές και 
βιωματικές τεχνικές μάθησης και coaching παρεμβάσεις.

 
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα; 
Το πρόγραμμα απευθύνεται: σε επιχειρηματίες, γ. διευθυντές, 
στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες.
Σε όσους επιθυμούν να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων 
τους, εκφράζοντας τα ταλέντα τους και υλοποιώντας το μέγιστο 
δυναμικό τους.

Πως μπορεί να ωφεληθεί μια εργαζόμενη Γυναίκα;
Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε μια εργαζόμενη 
γυναίκα να εργαστεί με τον εαυτό της σε ένα ασφαλές και 
υποστηρικτικό περιβάλλον και … 

Να διερευνήσει:
• Ποιοι τομείς της ζωής της είναι για την ίδια σημαντικοί και 

επιθυμεί να εστιάσει για να βελτιώσει/ αναπτύξει.
• Ποιοι είναι οι στόχοι της σε αυτούς του τομείς.
• Ποιες συνήθειες εμποδίζουν και ποιες προάγουν την 

επίτευξη των στόχων της, αναδεικνύουν το δυναμικό της και 
εκφράζοντας τα ταλέντα της.

• Ποιο είναι εκείνο το πλάνο δράσης μικρών καθημερινών 
συνηθειών που οδηγούν στη διαρκή βελτίωση, με 
αποτέλεσμα την αλλαγή και την προσωπική μεταμόρφωση.

Να εστιάσει:
• Την ενέργεια, τους πόρους, τα ταλέντα της, στους 

στόχους της, ζώντας μια ζωή με νόημα, σκοπό, χαρά και 
δημιουργικότητα.

Ένα επιπλέον ουσιαστικό στοιχείο το οποίο μας συντροφεύει σε 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος Habits Challenge! Circle είναι η 
εστίαση στην αυτο-συμπόνια. 
Η έρευνα δείχνει ότι η αυτο-συμπόνια προσφέρει τα ίδια οφέλη 
με την αυτοεκτίμηση (λιγότερη κατάθλιψη, μεγαλύτερη ευτυχία 
κ.λπ.) χωρίς όμως τα αρνητικά της. (Πηγή: Kristin Neff, www.self-
compassion.org)

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βοήθησε στην προσωπική 
ανάπτυξη και στη διαχείριση της ενέργειας των 
επαγγελματιών Γυναικών;

Θα έλεγα πως κάποιες τις βοήθησε, και κάποιες άλλες όχι και 
τόσο. Είναι ύψιστης σημασίας να διερωτηθούμε πως αξιοποιούμε 
την τεχνολογία και τα μέσα τόσο εμείς, όσο και το περιβάλλον στο 
οποίο δρούμε και αλληλοεπιδρούμε. Αξιοποιούμε την τεχνολογία 
για να κερδίσουμε χρόνο, ή η συνεχής ενασχόληση με αυτήν και 
η μη ορθή χρήση μας αποσυντονίζει, ρουφά την ενέργειά μας και 
μας εξουθενώνει περισσότερο;

Η φυσική επαφή ή η ψηφιακή είναι η πιο πρόσφορη για τα 
συγκεκριμένα σεμινάρια; 
Ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το 2002 σε Ελλάδα και Κύπρο, 
ήμουν λάτρης της δια ζώσης εκπαίδευσης και ομολογώ πως 
δεν μπορούσα να διανοηθώ πως μέσα από μια δράση μάθησης 
διαδικτυακά θα είχαμε τα αποτελέσματα που έχουμε από μια 
αντίστοιχη με φυσική παρουσία. Χαίρομαι που διαψεύστηκα! Από 
το Μάρτιο του 2020 διενεργούμε σχεδόν όλες τις δράσεις μάθησης 
ψηφιακά. Αν αυτό που κάνεις, το κάνεις με αγάπη, πάθος, 
δημιουργικότητα και ενσυναίσθηση και από την άλλη πλευρά 
το κοινό σου είναι αποφασισμένο να συμμετέχει, να εργαστεί 
με τον εαυτό του, να μοιραστεί με τα άλλα μέλη της ομάδας και 
να αλληλοεπιδράσει ακόμα και μέσα από μια κάμερα, μόνο 
εξαιρετικά αποτελέσματα μπορούν να συμβούν.

P E R S O N A L  D E V E L O P M E N T

 Είναι ύψιστης σημασίας 

να διερωτηθούμε πως 

αξιοποιούμε την τεχνολογία 

και τα μέσα τόσο εμείς, όσο 

και το περιβάλλον στο οποίο 

δρούμε και αλληλοεπιδρούμε.
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  hiara Ferragni: ένα όνομα γνωστό σε κάθε κορίτσι 
και γυναίκα που είναι fan της μόδας, του street 
style και των social media, ανεξαρτήτως ηλικίας 
και χώρας προέλευσης! Η Ιταλίδα fashionista έχει 
αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μια από τις πλέον 
επιδραστικές fashion influencers στον πλανήτη. Αλλά 
πώς συνέβη αυτό; Πώς ακριβώς έγινε διάσημη 

η Chiara και πώς χρησιμοποίησε τη δημοσιότητά της για να χτίσει 
μια αυτοκρατορία μόδας γύρω από το όνομά της;

Η Chiara Ferragni, σε ηλικία 33 ετών είναι ιδιοκτήτρια ενός από τα 
πλέον δημοφιλή fashion blogs, του Τhe Blonde Salad, του δικού 
της fashion brand, και πλέον, μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της ιταλικής εταιρείας πολυτελούς μόδας, Tod’s. Επιπλέον, χάρη 
στην επιτυχία του blog της, στο Ιnstagram ο λογαριασμός της 
έχει ξεπεράσει τα 24 εκατομμύρια followers και συνεχίζει να 

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
SOCIAL MEDIA 
SUCCESS STORY

αναπτύσσεται. Και όλα αυτά, τα κατάφερε έχοντας 
ως αφετηρία απλά μια “ξανθιά σαλάτα”, το blog της 
όπου η Chiara έγραφε και παρουσίαζε τις στιλιστικές 
της προτιμήσεις και το οποίο ξεκίνησε μόλις το 2009. 
Η πρώτη της συλλογή The Chiara Ferragni 
Collection, λανσαρίστηκε με πρωτοφανή επιτυχία 
το 2013 και συνεχίζει ακάθεκτη, με τα κομμάτια 
που κάνει feature στο λογαριασμό της η Chiara να 
ξεπουλάνε μέσα σε λίγες ώρες! Το 2013 ήταν επίσης 
η χρονιά όπου η δημοφιλής blogger μετακόμισε 
στο Los Angeles, αγοράζοντας μια κατοικία στην 
υπερσικάτη συνοικία του Beverly Hills.

Η άνοδος της Chiara στο χώρο της 
βιομηχανίας της Μόδας
Μόλις 2 χρόνια μετά την επιτυχία του 
λανσαρίσματος της σειράς Chiara Ferragni 
Collection, το 2015 το Harvard Business 
School αφιέρωσε ένα case study στην εξέλιξη 
της καριέρας της. Την επόμενη χρονιά, 
το theBlondeSalad.com μεταμορφώθηκε από 
προσωπικό blog σε lifestyle website, προσθέτοντας 
μια πλατφόρμα e-commerce, η οποία εξυπηρετεί 
τη σειρά της Chiara. Επιπλέον, η Ferragni την 
ίδια χρονιά επέκτεινε τη δραστηριότητα 

του brand The Blonde Salad προσφέροντας και υπηρεσίες talent 
management, που εξυπηρετεί πρωτίστως τις αδελφές της Chiara, 
Valentina και Francesca Ferragni, αλλά και τον Manuele 
Mameli, προσωπικό hair stylist & Makeup Artist της Chiara αλλά 
και άλλων πολλών celebrities, καθώς και τη Marina di 
Guardo, μητέρα των αδελφών Ferragni.
Διατηρώντας την κινητικότητά της, συνεργάζεται με τον 
Manuele Mameli το 2019 για το λανσάρισμα του “Beauty Bites 
masterclass”, μιας σειράς από limited edition μαθήματα make-
up & styling από τους 2 influencers. Με βασική ιδέα να φέρει τη 
διαδικτυακή εμπειρία των beauty tutorials στον πραγματικό κόσμο 
τα Beauty Bites, λανσαρίστηκαν ως “the first beauty masterclass 
signed by Chiara and Manuele Mameli” και τα εισιτήρια 
για τις 2 ημέρες του event έγιναν αμέσως ανάρπαστα. Στο 
χώρο του θεάτρου Vetra theater στο Μιλάνο στήθηκε μια 
σκηνή που αναπαρήγαγε το make-up room της Chiara ως 

CHIARA FERRAGNI:

Aπό fashion blogger σε fashion empire 
με τη δύναμη των Social Media
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το ιδανικό περιβάλλον για μαθήματα styling, make-up αλλά 
και wellness με τη μορφή ενός 2ωρου σεμιναρίου. Φυσικά η 
συμμετοχή των beauty brands ήταν αναμενόμενη με εταιρείες 
όπως η Lancôme, της οποίας η Chiara ήταν ήδη πρέσβειρα, 
η Sephora και τα αρώματα Viktor & Rolf, να συμμετέχουν τόσο 
στην οργάνωση όσο και στα give-aways του event.
Η επιτυχία του masterclass ήταν αδιαμφισβήτητη και βραβεύθηκε 
επίσης από το περιοδικό Glamour ως το “Best Beauty Masterclass 
of the Year”. Την ίδια χρονιά, το ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή της 
με τίτλο “Unposted” έκανε την πρεμιέρα του στο Κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ της Βενετίας, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στα 
πλέον δημοφιλή ιταλικά φιλμ στην ιστορία (διαθέσιμο πλέον και 
μέσω Amazon Prime).Δύο χρόνια μετά τα Beauty Bites, το 2021, 
η Chiara γίνεται μέλος του συμβουλίου της ιταλικής μάρκας 
πολυτελείας Tod’s.

Γάμος & οικογένεια
Όσο αξιοθαύμαστη και να είναι η πορεία της Chiara 
Ferragni, από blogger σε fashion icon και τώρα πλέον global 
fashion influencer, όπως συχνά δηλώνει και η ίδια, τα δύο της 
παιδιά είναι η μεγαλύτερή της επιτυχία. Η Chiara Ferragni έχει 
παντρευτεί τον Ιταλό τραγουδιστή Fedez το 2018. Ο γάμος τους, ένα 
ακόμα social media mega-event, έλαβε χώρα στην πόλη Noto της 
Σικελίας σε ένα palazzo του 18ου αιώνα, 6 μήνες μετά τη 
γέννηση του γιου τους, Leo. Το νυφικό της, από τον οίκο Dior, είχε 
κατακτήσει τα social media και όχι μόνο.Τρία χρόνια αργότερα, τον 
Απρίλιο του 2021, γεννιέται η κόρη του ζευγαριού Vittoria.

Και η οικογένεια Ferragni είναι social media stars
H Marina di Guardo, η μητέρα της Chiara, είναι συγγραφέας και 
έχει προϋπηρεσία στον χώρο της Μόδας. Η ίδια είχε διατελέσει  
υποδιευθύντρια του οίκου μόδας Blumarine και τα τελευταία 
δύο χρόνια εμφανίζεται ως contributing editor στην τηλεοπτική 
εκπομπή “Mattino Cinque”, του ιταλικού καναλιού Canale 5.
Η Chiara έχει δύο αδελφές, τη Valentina και τη Francesca, οι 
οποίες φαίνεται να έχουν και οι δύο κληρονομήσει την 
οικογενειακή ομορφιά, αλλά όχι και την κλίση προς το χώρο 
της Μόδας. Τουλάχιστον όχι 100%: Το 50% που όντως σχετίζεται 
με τη μόδα, η Valentina, είναι επίσης fashion influencer, η 
οποία πρόσφατα απέκτησε το δικό της brand, ονόματι Valentina 
Ferragni Studio. Η Valentina σχεδιάζει και κατασκευάζει τη δική 
της σειρά κοσμημάτων, made in Italy, σε συνεργασία με Ιταλούς 
καλλιτέχνες και αργυροχρυσοχόους. Το έτερο 50%, η Francesca 
Ferragni, παρότι επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την 
Οδοντιατρική, έχει καταφέρει να αναδειχθεί και ως influencer στην 
Ιταλία, χάρη στη γενικότερη έκθεση που απολαμβάνει η οικογένεια.

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
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