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Πρόγραμμα

18:30 - 19:15  Ο Έλεγχος είναι στα Χέρια μου
 Λήδα Σκορδέλη
 
19:15 - 20:00 Build your Personal Brand and Market Yourself for the  
 Future you Desire 
 Σιμόν Ερωτοκρίτου

20:00 - 20:30 Συζήτηση και Ερωτήσεις

20:30 ∆εξίωση

Οι ομιλίες θα είναι στα Ελληνικά.

Εγγραφή μέχρι τις 13 Νοεμβρίου στο τηλ.: 25002430  
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ns.amyrotou@edu.cut.ac.cy

Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για 2 ώρες CPD. 



Περίληψη Παρουσιάσεων:
“Ο Έλεγχος είναι στα Χέρια Μου”

Πως διαλέγω και πως θέτω τους στόχους μου;  Πως τους πετυχαίνω;  Ποιος είναι 
ο δρόμος από την απόφαση μέχρι την επίτευξη του στόχου μου; Υπάρχουν τρόποι 
να τους πετύχω; Ποιος μπορεί να με βοηθήσει;   Ερωτήματα που όλοι έχουμε, και 
που όμως έχουμε εμείς οι ίδιοι τις απαντήσεις. Απλώς πρέπει να δράσουμε προς 
τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη του στόχου μας.  Οι στόχοι μας (μικροί και 
μεγάλοι), μας δίνουν δύναμη και κατεύθυνση στη ζωή μας και μας δημιουργούν 
το αίσθημα της χαράς και της ικανοποίησης όταν επιτυγχάνονται.

 Στόχοι = Κατεύθυνση, Δράση, Ενέργεια και Ελπίδα

“Build your Personal Brand and Market Yourself for the Future you 
Desire”

Personal branding is a hot topic, but most students go through all of university 
without learning how to properly market themselves. Just like a company’s brand
is what they’re known for, your personal brand is your professional reputation – it’s 
what you are known for. Your brand is everything that shapes how people view you, 
including your friends, colleagues, professors, and future employers. Your personal 
brand includes the Google search results and social media accounts attached
to you. These are key components to landing an interview for your dream job – and 
thankfully for you, they are easy to improve. It doesn’t matter when you graduate, 
trust me, you should begin building your personal brand today! Attend this event
to learn how to build your personal brand with practical suggestions that you can 
implement immediately.



Λήδα Σκορδέλη

Η Λήδα Σκορδέλλη σπούδασε Οικονομικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στην 
Αγγλία και εργάζεται ως οικονομολόγος.  Εδώ και 25 χρόνια ασχολείται
με θέματα προσωπικής ανάπτυξης και θετικής ενέργειας. 
Είναι πιστοποιημένη life coach από το International Coaching Federation.  
Στόχος ζωής είναι να βοηθάει ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους 
και να πετύχουν τους στόχους τους.  Είναι μητέρα τριών παιδιών και εφαρμόζει 
καθημερινά μαζί τους τις αξίες της αυτοεκτίμησης, του αλληλοσεβασμού
και της θετικής σκέψης.

Simone Erotokritou

Simone is a branding coach, art director and educator dedicated to helping 
purpose-driven experts build and grow impactful online brands to establish their 
expertise, attract their dream clients and positively influence the lives of others. 
With over two decades of experience in branding, strategic design, advertising 
and creative consulting she’s worked with hundreds of clients, in dozens 
of industries, with some of the most sought-after brands. 
She’s had the honour of coaching visionaries, entrepreneurs, creatives, coaches, 
consultants, businesses, organisations and NGOs helping them take smart, 
strategic steps to establish and monetise their expertise in the online world. 
Simone believes in the power of pursuing your purpose. She encourages experts 
to find their own voice, leverage their uniqueness and share their expertise
in order to reach more people. She does this by speaking, coaching, consulting 
and hosting workshops about branding, purpose, and content strategy.


