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Be committed Be committed 
to purpose-driven leadershipto purpose-driven leadership
Ένα membership based community που επιτρέπει 

στα μέλη του να αλληλεπιδρούν, να μοιράζονται την πληροφορία, 

να έρχονται σε επαφή με ηγέτες επιρροής που βρίσκονται 

στην πρώτη γραμμή των μεταβολών που συντελούνται.



Our Golden CircleOur Golden Circle
Why     Γιατί

How     Πώς 

What    Τι 



Why Now?Why Now?
FACTS:

        Ζούμε σε έναν κόσμο που η μεταβλητότητα είναι η νέα κανονικότητα.

       «Kλειδί» για την ευημερία είναι η βελτίωση της ανθρώπινης  

πλευράς της ηγεσίας.

        Σημασία έχει το «διπλό ταξίδι»: η πορεία όπου οι ηγέτες  

βλέπουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την ανάπτυξη  

του οργανισμού και των εργαζομένων τους, ως αλληλένδετα.

We follow We follow 
those who lead, those who lead, 

not for them, not for them, 
but for but for 

ourselves.ourselves.



Why Change?Why Change?
ΠΙΣΤΕΎΟΎΜΕ ΟΤΙ: 

       Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν «σκοπό».

       To κέρδος δεν είναι σκοπός. Είναι το αποτέλεσμα της δράσης. 

       Για αυτό οφείλουν να προετοιμάσουν τη «νέα γενιά ηγετών», 

που έχει ανάγκη η χώρα μας.  

       Αν δεν αλλάξει η κουλτούρα της ηγεσίας,  

δεν θα αλλάξουν οι οργανισμοί. 

We follow We follow 
those who lead, those who lead, 

not because not because 
we have to, we have to, 

but because but because 
we want to.we want to.



How We Do ItHow We Do It
       Συμπράττουμε ώστε η επόμενη γενιά ηγετικών  

στελεχών να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες  

αλλαγές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

       Παρέχουμε στοχευμένη γνώση,  

φιλτραρισμένη πληροφορία και τα εργαλεία εκείνα,  

που είναι αναγκαία για να γίνουν τα στελέχη,  

οι επιχειρήσεις και η κοινωνία καλύτερες.

ΗθικήΗθική

ΙσότηταΙσότητα  Βιώσιμη 
Ανάπτυξη

Kριτική 
Σκέψη



Ηοw We Think Ηοw We Think 
WE BELIEVE IN THINKING DIFFERENTLY

       Curated Education

       Best in Class Journalism

       Access to Networking

       Mentoring by Mindful Leaders

Our goal is Our goal is 
to do business to do business 

with people with people 
who believe who believe 

what we believewhat we believe



What We SeekWhat We Seek
Mια εξελισσόμενη πλατφόρμα για executive - bound professionals  

και entrepreneurs που αναζητούν: 

• τη στοχαστική σκέψη (mindful thinking) 

• την ευεξία (wellbeing) 

• την ηγεσία με σκοπό (leading with purpose)  

• και τη δια βίου μάθηση (lifelong learning) 

με γνώμονα την αυτογνωσία, την έμπνευση, την ενσυναίσθηση,  

αλλά και τη γνώση που απαιτούν οι συνθήκες στη νέα εποχή.



What You GainWhat You Gain
Mια εξελισσόμενη πλατφόρμα για executive - bound professionals  

και entrepreneurs που κερδίζουν:

•  Διαρκή ενημέρωση και πληροφορία για τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται. 

•  Την ευκαιρία να ενημερώνονται για τις παγκόσμιες τάσεις, να αλληλεπιδρούν,  

να έρχονται σε επαφή με ηγέτες επιρροής.

•  Τη δυνατότητα να εξελίξουν την καριέρα τους, να σκεφτούν διαφορετικά,  

να έρθουν σε επαφή με έναν νέο κόσμο. 

•  Να αλλάξουν προς το καλύτερο τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται. 



Αnnual BenefitsΑnnual Benefits
Be the first to join the exclusive community of like minded executives aiming to co - create a better future!

•  30 + Mindful Leaders Speeches | Presentations
Διαδραστικές ομιλίες από Mindful Leaders, Futurists, Role Models και Experts από Ελλάδα και εξωτερικό – Live Q&A sessions.

•  10 interactive workshops
 Tα members του Fortune Greece Network θα συμμετέχουν σε ομάδες εργασίες με focus σε θέματα ηγεσίας, αυτοβελτίωσης, ομαδικής εργασίας, management και γνώσης.

•  Direct access to and Private Mentoring from our Knowledge Partners
Τα members του Fortune Greece Network έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν με ηγέτες επιρροής.

•  250+ curated newsletters
Ενημέρωση και Best in Class Journalism με την εγκυρότητα της δημοσιογραφικής ομάδας του Fortune.



Αnnual BenefitsΑnnual Benefits
BE THE FIRST TO BENEFIT !

•  Access to Fortune Greece Magazine
Tα members του Fortune Greece Network έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εκδόσεις του Fortune Greece Magazine.

•  Fortune Greece Network Voices
Tα μέλη έχουν τη δυνατότητα προβολής μέσα από exclusive content που θα φιλοξενηθεί σε ειδική στήλη στο fortunegreece.com.

•  The Summit
Tα members του Fortune Greece Network θα συμμετέχουν στο πρώτο Network Summit του 2022.

•  Meet the Leader Sessions
Τα members του Fortune Greece Network θα συμμετέχουν σε συναντήσεις (Open Style Dialogue Session), 
στις οποίες οι «ηγέτες της επόμενης μέρας» θα συναντήσουν τους decision makers. (Τop CEOs)

Αnnual Participation Fee: 1.200 ευρώ*
*Το ποσό μπορεί να πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση προπληρωμής της συνδρομής, το ετήσιο κόστος διαμορφώνεται στα 990 ευρώ.



And what you do simply proves, And what you do simply proves, what you believewhat you believe
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