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Με σπουδές στην Πληροφορική, μεταπτυχιακά στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και τις Διεθνείς Επιχειρήσεις και εργασία σε θέσεις 

Εμπορικής και Γενικής Διεύθυνσης, μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή 
μου με ώθησε να αρχίσω να κοιτάω μέσα μου και να ασχοληθώ με την 

αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση.

Παράλληλα με συνεδρίες και ομάδες ψυχοθεραπείας, παρακολούθησα 
πολλά εργαστήρια Εναλλακτικών και Ενεργειακών θεραπειών (Silva 
Method, Pranic Healing (Arhatic Level 1), Ενεργειακή Θεραπευτική στην 
Ακαδημία των Αγγελιαφόρων του Φωτός, Συμβουλευτικές Δεξιότητες για 
Θεραπευτές, κα).

Επίσης έχω ολοκληρώσει το NLP Practitioner, το NLP & Coaching και 
Personal Branding που με τη βοήθειά τους βρίσκουμε περιοριστικές 
πεποιθήσεις, σχετικά με τη ζωή μας και τα επαγγελματικά μας σχέδια, 

τις μεταλλάσσουμε σε ενδυναμωτικές και επανασχεδιάζουμε όλο το 
προσωπικό ή επιχειρηματικό μας Profil.

Στόχος μου είναι να βλέπω όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται 
να απασχολούνται σε αυτό που τους αρέσει, γιατί εκεί βγαίνει το 

μέγιστο δυναμικό τους!

Νίκος Αυγερινός
Ολιστικό Επιχειρείν
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Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι 

για να επηρεάσετε την ανθρώπινη συμπεριφορά: 

μπορείτε να την χειραγωγήσετε ή να την εμπνεύσετε 

Simon Sinek
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μπορείτε να την χειραγωγήσετε ή να την εμπνεύσετε 
Simon Sinek 

 

 
 

O Simon Sinek παρουσιάζει τον «χρυσό κύκλο», όπου ο ηγέτης καλείται να 
δημιουργήσει τα θεμέλια της επιχείρησής του, εξηγώντας καταρχήν γιατί 
υπάρχει (φωτογραφία από www.startwithwhy.com) 

 
  

Όραμα και Αποστολή

O Simon Sinek παρουσιάζει τον  
«χρυσό κύκλο», όπου ο ηγέτης καλείται να 

δημιουργήσει τα θεμέλια της επιχείρησής του, 
εξηγώντας καταρχήν γιατί υπάρχει.

(φωτογραφία από www.startwithwhy.com)
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Το Όραμα είναι η νοητή εικόνα του μέλλοντος που επιθυμούμε.

Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες της επιχείρησης που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε.

Η πυξίδα, το φως που θα ακολουθούμε για να φτάσουμε στον 
προορισμό μας.

• Είναι η πυξίδα, το φως που θα ακολουθούμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. 

• Είναι η πρώτη γείωση των ονείρων μας και του πάθους μας, ώστε να έχουμε μια σαφή 

αίσθηση του σκοπού της επιχείρησης που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

• Η καταγραφή του επιχειρηματικού μας  οράματος είναι αναγκαία για να έχουμε 

μπροστά μας την μεγάλη εικόνα που θα μας βοηθήσει να θέσουμε τους στόχους που 

χρειάζονται για την επίτευξή του.

Όραμα

Όραμα χωρίς δράση είναι απλά ένα όνειρο.
Δράση χωρίς όραμα είναι χάσιμο χρόνου.
Όραμα και Δράση μπορούν να αλλάξουν 

τον κόσμο

Nelson Mandela

Ralph Lauren

Ένας ηγέτης έχει το όραμα και την 
πεποίθηση ότι ένα όνειρο μπορεί 

να επιτευχθεί.
Εμπνέει τη δύναμη και την 
ενέργεια για να το πετύχει

Ralph Lauren
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Ενώνει

Προσφέρει ένα βαθύτερο νόημα στο έργο της επιχείρησης και συμβάλλει στην 
ενοποίηση όλων σε μία ομάδα οργανωμένη και συγκεντρωμένη στον κοινό σκοπό.

Εμπνέει

Ένα ισχυρό Όραμα εμπνέει γιατί λειτουργεί σαν κίνητρο για όλους μέσα στην εταιρία. 
Χαρίζει ενέργεια, ενθουσιασμό, αυξάνει την αφοσίωση και προωθεί τις αλλαγές. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε δύσκολους και αγχωτικούς καιρούς, καθώς η ύπαρξη 
του θα γεμίζει εμάς και τους υπαλλήλους μας με επιμονή και θα μας υπενθυμίζει γιατί 
ξεκινήσαμε και που πάμε.

Βοηθάει στην θέσπιση στόχων και στον επιχειρηματικό προγραμματισμό

Ένα σαφές Όραμα αποτυπώνει τον σκοπό και την κατεύθυνση για την επιχείρησή 
μας, μας καθοδηγεί στις αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε και να καθορίσουμε τους 
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας.

Το Όραμα

Απευθύνεται τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθημα και θα πρέπει να είναι:
• Διατυπωμένο με θετικό και φιλόδοξο τρόπο
• Εύκολα μεταδόσιμο και κοινοποιήσιμο
• Κατανοητό, περιεκτικό και επικεντρωμένο
• Επιθυμητό
• Ικανό να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει συνεργάτες και εργαζόμενους

Νίκος Αυγερινός
Ολιστικό Επιχειρείν

Όραμα και Αποστολή
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H Αποστολή της επιχείρησής μας είναι το απώτερο σημείο των επιδιώξεών μας και 
σχετίζεται με το λόγο ύπαρξης της (το σκοπό λειτουργίας της).

Η αποστολή θα πρέπει να είναι :

• Σαφής και απλή, όχι όμως υπεραπλουστευμένη

• Μακροπρόθεσμη

• Επικοινωνιακή

• Εμπνέει αλλαγές

• Ευέλικτη και ευπροσάρμοστη

Η αποστολή διαμορφώνεται βάσει:

•της ιστορίας

•της παράδοσης της επιχείρησης

•της ιδιοσυγκρασίας των ιδρυτών (ή ηγετικών στελεχών)

•των δυνατοτήτων της

•των πόρων της

•των ευκαιριών του περιβάλλοντος
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Αποστολή (Ο στόχος μας)

Η Αποστολή μου στη ζωή δεν 

είναι απλώς να επιβιώσω, αλλά 

να ευημερήσω. Και να το κάνω 

με λίγο πάθος, λίγη συμπόνια, 

λίγο χιούμορ και λίγο στυλ. 

Maya Aggelou

Η Αποστολή δεν είναι κάτι που 

γράφεται σε μια νύχτα ... 

Βασικά, η Αποστολή σας γίνεται το 

Σύνταγμά σας, η σταθερή έκφραση 

του οράματος και των αξιών σας. 

Γίνεται το κριτήριο με το οποίο 

μετράτε οτιδήποτε άλλο στη ζωή 

σας.

Stephen Covey

“ “



Η αποστολή θα πρέπει να απαντά:

•Τι είδους επιχείρηση θα είμαστε στο μέλλον;

•Ποιοι είναι οι στόχοι μας ;

•Πως θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά;

Η αποστολή εστιάζει σε θέματα που σχετίζονται με

•τις αγορές τις οποίες η επιχείρηση θέλει να εξυπηρετεί

•το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας

•τη στάση προς τα στελέχη, τους μετόχους, τους πελάτες και το φυσικό περιβάλλον

•τη στάση απέναντι στον ανταγωνισμό (καθοδηγητής ή ουραγός). 

Νίκος Αυγερινός
Ολιστικό Επιχειρείν

Όραμα και Αποστολή

Ένας εύκολος τρόπος να συντάξετε την Αποστολή της 
επιχείρησής σας, είναι ο ακόλουθος:

Γράψτε Τι κάνετε

Στην {όνομα εταιρείας} προσφέρουμε {εκπαιδευτικά ; γνωσιακά ; προγράμματα; 

σεμινάρια; υπηρεσίες ;} που περιλαμβάνουν {οι κύριες θεματικές ενότητες}

Πώς το κάνετε
Απευθυνόμαστε σε {ποιο είναι το κοινό σας} και τους βοηθάμε να {αναφέρετε 2-3 κύρια 

επιχειρήματα, που επεξηγούν τις λύσεις που προσφέρουν οι υπηρεσίες σας  στο κοινό 

σας}

Τι κάνετε για τους πελάτες σας
{Εκπαιδεύουμε, πληροφορούμε, διδάσκουμε, εφοδιάζουμε, εμπνέουμε, εργαζόμαστε 

με} τους {ανθρώπους, μαθητές, συμβουλευόμενους} ώστε να {τι πετυχαίνετε στο τέλος}

Κάντε μια σύνοψη των ανωτέρων
Στην Ακαδημία ΧΥΖ εκπαιδεύουμε επίδοξους επιχειρηματίες στην οικονομική 

διαχείριση, τις πωλήσεις και γενικές έννοιες του επιχειρείν.

Διδάσκουμε στους μαθητές μας τις απαραίτητες γνώσεις, σε προσιτές τιμές και τη 

δυνατότητα να το ολοκληρώσουν στον δικό τους επιθυμητό χρόνο.
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Σε πολλές εταιρείες μπορεί να μην καταλαβαίνετε καν τη διαφορά.

Το Όραμα είναι μια ειδυλλιακή άποψη για μια μελλοντική δυνατότητα, σε σχέση με το 

έργο της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, το Όραμα ενός φιλανθρωπικού οργανισμού μπορεί να είναι “Να μην 

υπάρχει ούτε ένα παιδί στον κόσμο που να πεινάει.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μην επιτευχθεί ποτέ ή ακόμη περισσότερο μπορεί να μην 

εξαρτάται καν από τον ίδιο  τον οργανισμό.

H Αποστολή καθορίζει τους θεμελιώδεις σκοπούς ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, 

περιγράφοντας συνοπτικά γιατί υπάρχει και τι κάνει για να συμβάλει στο όραμά της.

Για παράδειγμα η αποστολή την NIKE είναι «Να προσφέρει έμπνευση και καινοτομία σε 

όλους τους αθλητές στον κόσμο».

Και οι Στόχοι, που θα δούμε σε άλλο έγγραφο, αναλύουν και καταγράφουν επακριβώς 

τον τρόπο επίτευξης της Αποστολής.

H Αποστολή καθορίζει τους θεμελιώδεις σκοπούς ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, 

περιγράφοντας συνοπτικά γιατί υπάρχει και τι κάνει για να συμβάλει στο όραμά της.

Για παράδειγμα η αποστολή την NIKE είναι «Να προσφέρει έμπνευση και καινοτομία σε 

όλους τους αθλητές στον κόσμο».

Το Όραμα και η Αποστολή συχνά συγχέονται
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Νίκος Αυγερινός
Ολιστικό Επιχειρείν

Όραμα και Αποστολή

Η πιο γνωστή εταιρική αποστολή.

Συγκεκριμένη και απλή.

Γνωστή σε όλους τους εμπλεκόμενους με την επιχείρηση.

Όμορφη Ζωή
Όραμα - Να ανακαλύψουν οι άνθρωποι τις απεριόριστες δυνατότητές 
τους
Αποστολή – Να είμαστε η πρώτη επιλογή κάθε αναγνώστη, που θέλει 
να διανύσει το ταξίδι της ζωής του όμορφα και θετικά.

Κρι Κρι 

Όραμα - Να εξελίσσουμε και να προβάλλουμε δυναμικά τη 
διατροφική μας κληρονομιά σε ολόκληρο τον κόσμο, με αγάπη και 
σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση.

Καραμολέγκος
Όραμα - Όραμά μας είναι να προσφέρουμε αρτοσκευάσματα που 
προσθέτουν διατροφική αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων
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Γρηγόρης μικρογεύματα
Όραμα - Να μεταδίδουμε καθημερινά το χαμόγελο σε όλο τον κόσμο 
με τον καφέ, τις γεύσεις και τη φιλοξενία μας !

Παλίρροια
Όραμα - Να γίνει η Παλίρροια ο πρεσβευτής της Eλληνικής και 
Mεσογειακής κουζίνας για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.
Αποστολή - Να αναπτυχθούμε και να επεκταθούμε ακόμα 
περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο με δέσμευση πάντα στην 
ικανοποίηση των πελατών, την καινοτομία, την ποιότητα.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Όραμα - Η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου ανοιχτού σε όλο 
τον κόσμο, όπου το κάθε άτομο έχει ελεύθερη πρόσβαση και 
συμμετοχή σε ένα πλήθος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, 
ψυχαγωγικών και περιβαλλοντικών δράσεων και εκδηλώσεων.

Parapharm
Όραμα - Να φέρνουμε καινοτόμα προϊόντα κοντά σε όλο και 
περισσότερους ανθρώπους, για να βελτιώνουμε την υγεία και 
την ποιότητα της καθημερινότητάς τους, αξιοποιώντας και 
αναπτύσσοντας το δυναμικό, τις υποδομές και τις συνεργασίες μας σε 
τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Αποστολή (γενικοί Στόχοι)
Να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα 
της υγείας και να τις εξελίσσουμε συνεχώς για να καλύπτουμε 
ολοκληρωμένα ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες των εταίρων 
μας και της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς.

Να χτίζουμε την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ομίλου 
μας για να συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε την εκτίμηση 
των εταίρων μας και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, 
συνεργαζόμενοι καθημερινά με προοπτική στο μέλλον.
Να καλλιεργούμε μακροχρόνιους επαγγελματικούς δεσμούς με 
τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν το όραμά μας: το δυναμικό μας, 
τους εταίρους μας και τους πελάτες μας.
Να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα άριστο πλαίσιο 
συνεργασίας που τους προσφέρει τα μέσα και τις ευκαιρίες για 
επαγγελματική εξέλιξη καθώς και συνεχή εκπαίδευση και τους 
χαρίζει ασφάλεια και προσωπική ικανοποίηση από τις επιτυχίες 
του ομίλου μας.
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Όραμα και Αποστολή

Να αναγνωρίζουμε την προσωπική αξία των ανθρώπων μας και 
τη συμβολή καθενός ξεχωριστά στην επίτευξη των στόχων του 
φαρμακευτικού ομίλου Parapharm.
Να μην επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας, παρά να θέτουμε 
όλο και υψηλότερους στόχους, αναπτύσσοντας την επιχειρηματική 
στρατηγική μας έτσι ώστε το έργο μας να αντανακλά τις αξίες μας 
με θετικό αντίκρισμα για την οικονομία της χώρας μας.

Νοσοκομείο Υγεία
Όραμα - Nα είμαστε το σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και να είμαστε ένα από 
τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης.
Αποστολή - Να εργαζόμαστε διαρκώς με συνέπεια και επιμονή για 
την υλοποίηση του οράματος μας μέσω:

•	 Της παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών, με διεθνή 
διαπίστευση και για το σύνολο αυτών

•	 Της εκπαίδευσης και της συνεχούς ενημέρωσης του 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μας καθώς και των 
άμεσων συνεργατών μας

•	 Της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές, βασισμένες σε 
διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές

•	 Των πρακτικών άριστου εργοδότη για το προσωπικό μας
•	 Της εταιρικής μας υπευθυνότητας και των στοχευμένων 

δράσεων που την αποδεικνύουν, αναλαμβάνοντας ευθύνη για 
το ρόλο μας στην αγορά, το περιβάλλον, το προσωπικό και τη 
χώρα μας

•	 Της διάχυσης των καλών μας πρακτικών όπου και όποτε 
κρίνουμε χρήσιμο ή αναγκαίο

Ελληνικά Πετρέλαια
Όραμα - Να είμαστε Ανταγωνιστικός, Εξωστρεφής και Καινοτόμος 
Ενεργειακός Όμιλος, Πρωτοπόρος στην προαγωγή της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και της Ενεργειακής Μετάβασης.
 
Αποστολή - «Ενέργεια για Ζωή» - Να παράγουμε και να προσφέρουμε 
κορυφαίων προδιαγραφών, καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα 
και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, εξυπηρετώντας τους πελάτες 
μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και 
συνέπεια.
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ΟΤΕ
Όραμα - Φέρνουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε 
να μπορεί ο καθένας μας να αξιοποιεί τις ευκαιρίες του σήμερα και 
παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο 
 
Αποστολή - Προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας 
στους πελάτες μας
Συνδέουμε τους ανθρώπους 
Προσφέρουμε μοναδική ψυχαγωγία 
Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν 
Είμαστε ηγέτες, πρωτοπόροι, στηρίζουμε την οικονομία και την 
κοινωνία 
Με πάθος, πίστη και δέσμευση γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι σε όλα 
τα επίπεδα 
Έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον

EpsilonNet (εταιρεία λογισμικού)
Όραμα - Να παρέχουμε σε κάθε επιχειρηματική μονάδα απεριόριστη 
πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση και γνώση, τόσο σε 
εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις 
δυνατότητες που παρέχει η υψηλή τεχνολογία.
Αποστολή - Να κάνουμε κάθε τι που είναι εφικτό για να προβλέψουμε 
τις τεχνολογικές αλλαγές με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Με 
άλλα λόγια, η αποστολή μας είναιη παρακολούθηση των εξελίξεων 
στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορικής, δημιουργώντας 
εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη κάλυψη 
των αναγκών των επιχειρηματικών μονάδων.

Hellenic Health Group
Όραμα - Όραμά μας είναι να αναπτύξουμε την ιατρική περίθαλψη 
στην Ελλάδα σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και 
να κάνουμε πράξη την πεποίθησή μας ότι η υγεία είναι δικαίωμα όλων. 
Γι’ αυτό βελτιώνουμε την πρόσβαση σε άριστες υπηρεσίες υγείας, 
χρησιμοποιούμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, εφαρμόζουμε 
καινοτόμες θεραπείες, απασχολούμε κορυφαίους ιατρούς και έμπειρο 
νοσηλευτικό προσωπικό και επενδύουμε στη συνεχή ιατρική έρευνα 
και επιμόρφωση.
Αποστολή - Αποστολή μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη ιατρική 
και νοσηλευτική φροντίδα σε κάθε ασθενή και για κάθε θέμα υγείας 
μέσω της έγκαιρης πρόληψης, της ακριβούς διάγνωσης και της 
εξατομικευμένης θεραπείας.
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Όραμα και Αποστολή

Nike
To bring inspiration and innovation to every athlete in the world.

IKEA
Create better everyday lives for as many people as possible.

Wikipedia
A world in which every single person is given free access to the sum of all human 
knowledge.

Microsoft (early 90’s)
A computer on every desk and in every home.

Facebook
To give people the power to share and make the world more open and 
connected. 

Google
To organize the world‘s information and make it universally accessible and 
useful.

Skype
To be the fabric of real-time communication on the web.

Trip Advisor
Help people to have the best possible trip.

Twitter
To give everyone the power to create and share ideas and information instantly, 
without barriers.

DataXu
To be remembered as the company that brought science to the art of marketing.

Manik
To be the most passionately referred agency in the Advertising industry.

Όραμα ξένων εταιρειών
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GMG
To be the advertising agency most admired for its people.

Adobe
To move the web forward and give web designers and developers the best tools 
and services in the world.

Etihad Airways
We seek to reflect the best of Arabian hospitality in everything that we do.

Harley Davidson
To fulfil dreams through the experiences of motorcycling.

Audi
To delight our customers worldwide, all of the time.

Ken Blanchard
To be the number one advocate in the world for human worth in organizations.

Harvard University
To develop leaders who will one day make a global difference.

Spalding School
To create an environment in which every individual is cared for spiritually, 
morally, intellectually, physically, socially and emotionally.

Disney
To make people happy.

Sony 
To be the most comprehensive entertainment company in the world.

Netflix 
Helping content creators around the world to find a global audience.
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PayPal
The web’s most convenient, secure and cost effective payments solution.

McDonalds
To be the world’s best quick service restaurant experience.

Starbucks
To establish Starbucks as the most recognized and respected brand in the world.

Nestle 
To bring consumers safe, high quality foods that provide optimal nutrition.

Philips
Improving people’s lives through meaningful innovation.

Alzheimer’s Association
Our vision is a world without Alzheimer’s.

San Diego Zoo
To become the world leader at connecting people to wildlife and conservation.

Charity : Water
To end the water crisis in our lifetime by ensuring that every person on the 
planet has access to life’s most basic need —clean drinking water.

Feeding America
A hunger free America.

Life is Good
Spreading the power of optimism.

The American Red Cross
To prevent and alleviate human suffering in the face of emergencies by 
mobilizing the power of volunteers and the generosity of donors.
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Αποστολή ξένων εταιρειών

Simon Sinek
We imagine a world in which the vast majority of people wake up every day 
inspired, feel safe wherever they are and end the day fulfilled by the work they 
do.

HubSpot
Help Millions of Organizations Grow Better.

Asana
To help humanity thrive by enabling all teams to work together effortlessly.

Twitter
To give everyone the power to create and share ideas and information instantly, 
without barriers.

YouTube
To give everyone a voice and show them the world.

Black Women
Tech Talk We’re here to identify, support and encourage black women to build 
the next billion dollar business.

Lil Libros
In a world with a shortage of bilingual books for children, two mothers began 
their mission to introduce bilingualism and Latin American culture through 
picture board books.

Harvard
To educate future leaders is woven throughout the Harvard College experience, 
inspiring every member of our community to strive toward a more just, fair, and 
promising world.

School of Rock
We are a growing and passionate community dedicated to enriching lives through 
performance-based music education.

MDISN
MDISN encompasses the cross between the expectancy of femininity, sensuality, 
and urban wear.
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Όραμα και Αποστολή

IKEA
To create a better everyday life for the many people.

Warby Parker
To offer designer eyewear at a revolutionary price, while leading the way for 
socially conscious businesses.

Bloomer Health Tech
To eliminate data gaps in healthcare and our vision to enable personalized, data-
driven medicine across gender and race.

House of Kato
Our mission is to bring the joys of plants and nature to the urban home across the 
UK.

Toast
We empower the restaurant community to delight guests, do what they love, and 
thrive during this critical time.

Honest Tea
To create and promote great-tasting, healthy, organic beverages.

Portrait Coffee
We care deeply about seeing all people being able to take advantage of the new 
economic opportunities being presented in our corner of the city. Our hope is 
that Portrait Coffee is a catalyst for new representation and growth.

Cradles to Crayons
Provides children from birth through age 12, living in homeless or low-income 
situations, with the essential items they need to thrive – at home, at school and 
at play.

Invisible Children
We exist to end violent conflict and foster thriving ecosystems in solidarity with 
our world’s most at-risk communities.

Boys & Girls Club
To enable all young people, especially those who need us most, to reach their full 
potential as productive, caring, responsible citizens. 
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TED Spread ideas.

Girls
Who Code We’re on a mission to close the gender gap in tech.

Neighborhood United
Our organization will provide education, knowledge and access to resources that 
will empower the youth and families of New York City. “

CVS
Helping people on their path to better health.

Frsenius Medical Care
To deliver superior care that improves the quality of life of every patient, every 
day, setting the standard by which others in the healthcare industry are judged.

Centers for Disease Control and Prevention CDC To promote health and quality 
of life by preventing and controlling disease, injury, and disability.

ClassPass 
To motivate people to live inspired lives every day by introducing and seamlessly 
connecting them to soul-nurturing experiences.

Aging 100
Our mission is to help senior citizens reach the age of 100 and beyond by 
providing them with home and community-based support.

Spotify
Our mission is to unlock the potential of human creativity — by giving a million 
creative artists the opportunity to live off their art and billions of fans the 
opportunity to enjoy and be inspired by it.

Disney
To be one of the world’s leading producers and providers of entertainment and 
information, using its portfolio of brands to differentiate its content, services 
and consumer products.

ESSENCE
Communications is the number one media, technology and commerce company 
dedicated to Black women and inspires a global audience of more than 20 million 
through diverse storytelling and immersive original content.



Νίκος Αυγερινός
Ολιστικό Επιχειρείν

Όραμα και Αποστολή

Λίγα λόγια 
για το Ολιστικό Επιχειρείν
Το Ολιστικό Επιχειρείν απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή 
ελεύθερους επαγγελματίες που σέβονται τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον του και συντονίζονται πλήρως με την 
αφθονία και το καλό σε όλα τα επίπεδα.

Αντικαθιστούν τις μεθόδους του παρελθόντος, που 
βασίζονταν σε οικονομικούς συνδυασμούς δύναμης και 
φόβου, με καλύτερες αρχές όπως αυτές της Πίστης και της 
Συνεργασίας.

Οι άνθρωποι είναι σε επαφή με τα συναισθήματά 
τους. Συνδυάζουν αρμονικά την προσωπική και την 
επαγγελματική τους ζωή, απασχολούμενοι σε αυτά που 
έχουν κλίση.

Με στόχο και τελικό αποτέλεσμα την Οικονομική 
Αφθονία, την Ανθρώπινη Ευτυχία και Ικανοποίηση!

Προσφερόμενες υπηρεσίες
• Διερεύνηση βιωσιμότητας της υλοποίησης της ιδέας σε επιχειρηματική απασχόληση

• Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου  (business plan)

• Αρχικό στήσιμο και παρακολούθηση

• Έλεγχος υπάρχουσας θέσης και προτάσεις βελτίωσης σε υπάρχουσες επιχειρήσεις

• Πωλήσεις, Διαπραγματεύσεις, Στοχοθεσία

• Υποδείγματα επιχειρηματικών εγγράφων (έσοδα-έξοδα, πωλήσεις, εμπορική 

αλληλογραφία, δελτία τύπου, κλπ)

• Στόχοι και Αναφορές ελέγχου (Targeting and Reporting)
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