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ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
«Ξυπνήστε το Γίγαντα Μέσα Σας», του Άντονι Ρόμπινς - Εκδόσεις Διόπτρα

Ο Άντονι Ρόμπινς συγκαταλέγεται στους «200 Κορυφαίους Γκουρού των 
Επιχειρήσεων», σύμφωνα με το  Harvard Business School Press, στους «Πενήντα 
Κορυφαίους Θεωρητικούς Επιχειρήσεων στον Κόσμο», σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική εταιρεία Accenture και ένας από τους «Έξι Κορυφαίους Ηγέτες 
Επιχειρήσεων στον Κόσμο», σύμφωνα με την American Express. Ο άνθρωπος που 
ενέπνευσε χιλιάδες να αλλάξουν τις ζωές τους, δείχνει πώς να αποκτήσουμε 
άμεσα τον έλεγχο σε όλους τους τομείς της ζωής μας: τη συναισθηματική, 
νοητική και σωματική μας κατάσταση, τις σχέσεις μας, την καριέρα μας και τα 
οικονομικά μας. Αναγνωρισμένος ειδικός στην Ψυχολογία της Αλλαγής, ο Άντονι 
Ρόμπινς προσφέρει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα, που αποτελείται από σαφή 
και απλά βήματα, και μας διδάσκει θεμελιώδη μαθήματα αυτοκυριαρχίας, που θα 
μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε το σκοπό μας, να ελέγξουμε τη ζωή μας και να 
δαμάσουμε τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το πεπρωμένο μας.

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ. ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΗΓΕΙΣΤΕ 
ΑΜΕΣΩΣ... ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ!   
«Ο Ηγέτης των 360°», του John C. Maxwell - Εκδόσεις Κλειδάριθμος

ΜΑΥΡΟΙ ΚΥΚΝΟΙ, ΦΟΥΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ   
«Η Ψυχολογία των Αγορών», του Νικόλαου Δ. Φίλιππα – Εκδόσεις Πεδίο 

• Ηγεσία προς κάθε κατεύθυνση, από τον John C. Maxwell, συγγραφέα των 
μπεστ σέλερ: Οι 21 Απαράβατοι Νόμοι της Ηγεσίας, Αναπτύξτε τον Ηγέτη 
Μέσα σας, και Αναπτύξτε τους Ηγέτες Γύρω σας. 

• Είναι εφικτή η άσκηση καλής ηγεσίας χωρίς να είστε στην κορυφή; Ακόμη και 
αν το αφεντικό σας δεν είναι καλός ηγέτης; Η απάντηση είναι ναι!

• Ο Dr. Maxwell, ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους για θέματα ηγεσίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, καταρρίπτει τους μύθους, σας αποκαλύπτει πώς θα 
ξεπεράσετε τις δυσκολίες και σας διδάσκει τις ικανότητες που πρέπει να 
αναπτύξετε για να μετατραπείτε σε ηγέτες των 360 μοιρών.

Το βιβλίο του καθηγητή Νικόλαου Φίλιππα, με τίτλο «Η ψυχολογία των αγορών: 
Παρεμβάσεις πριν και μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση», βοηθά 
στην κατανόηση των βαθύτερων αιτιών της κρίσης, εντοπίζει τα προβλήματα, 
αποσαφηνίζει έννοιες και παρέχει μια ενδιαφέρουσα ψυχολογική ερμηνεία 
για πολλές από τις παρατηρούμενες στην αγορά συμπεριφορές. Μάλιστα, το 
τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει το μέλλον της Ελλάδας, της Ευρώπης και του 
πλανήτη, αξιοποιώντας τα εμπειρικά ευρήματα και τις εκτιμήσεις κορυφαίων 
επενδυτικών οργανισμών και ερευνητών. 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 
210 9594121 & 165›

ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
«Το σύστημα του TIGER», του Nate Booth - Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τα εννέα «γνωρίσματα του Τάιγκερ» αποτελούν τη βάση της επιτυχίας του Τάιγκερ 
Γουντς. Όταν τα υιοθετήσετε στη ζωή σας, θα γίνετε και εσείς πρωταθλητές στις 
ασφάλειες.
Το βιβλίο, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πώς: 
• Να εντοπίσετε και να καλλιεργήσετε τα έμφυτα ταλέντα σας
• Να δημιουργήσετε ένα ξεκάθαρο και συναρπαστικό όνειρο που θα σας 
καθοδηγεί
• Να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας για να έχετε περισσότερες πιθανότητες 
να πετύχετε στο παιχνίδι των επιχειρήσεων
• Να διαμορφώσετε τα νοητικά μοντέλα που θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία
• Να βελτιώνετε διαρκώς την απόδοσή σας στις καλές και τις δύσκολες εποχές
• Να γίνετε πιο συμπαθής ώστε να βρίσκετε διαρκώς πρόθυμους συνεργάτες

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ   
«Οδήγησε την Ομάδα σου στην Επιτυχία», Εκδόσεις Κριτική

ΓΙΑΤΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΖΩΗΣ   
«Η Σοφία του Ηγέτη», του Robin Sharma - Εκδόσεις Διόπτρα

Στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του παγκόσμιου best seller «Ο Μοναχός 
που Πούλησε τη Ferrari του», ο γκουρού σε θέματα ηγεσίας και παγκοσμίως 
γνωστός ομιλητής Robin Sharma μοιράζεται μαζί μας ένα διαχρονικό και 
απλά εφαρμόσιμο πρόγραμμα για την αποτελεσματική ηγεσία που σίγουρα θα 
φανερώσει τα υψηλότερα χαρίσματα των ανθρώπων των οποίων ηγείστε και θα 
ξεκλειδώσει σταδιακά την αφοσίωση, τη δέσμευση και τη δημιουργικότητα. Οι 
τελετουργίες του οραματιστή ηγέτη σύμφωνα με τον Sharma είναι: 
• Σύνδεσε την Αμοιβή με το Σκοπό
• Να διοικείς με το μυαλό, να ηγείσαι με την καρδιά
• Να ανταμείβεις συστηματικά, να αναγνωρίζεις σταθερά
• Παραδώσου στην αλλαγή
• Εστίασε στο σημαντικό

Ένας οδηγός που με απλές αλλά πολύτιμες συμβουλές σας βοηθά:
• Να επιλέξετε τα κατάλληλα άτομα για τη στελέχωση της ομάδας σας
• Να ενισχύσετε το πνεύμα συλλογικότητας, δημιουργικότητας και τόλμης
• Να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες
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