IT’S TIME TO...

Here we go…
Το τρίτο κατά σειρά MindFlow, ένα event σε πολύ μεταβατικές και πρωτόγνωρες για
όλους συνθήκες με μια ιδιαίτερη μορφή και φύση,μας κάνει να γεμίζουμε πολλά
συναισθήματα και σκέψεις.
Ατελείωτες ώρες δουλειάς από μια ομάδα 11 ατόμων για ένα αποτέλεσμα που
ελπίζουμε να ευχαριστηθείς εσύ που επέλεξες να το παρακολουθήσεις, όσο το
χαιρόμαστε ήδη και εμείς!
Μια δράση του ThinkBiz προσαρμοσμένη στα δεδομένα της πανδημίας μας δημιουργεί
ανυπολόγιστη χαρά και συγκίνηση καθώς μετά από καιρό επιστρέφουμε σε συνθήκες
με εν μέρη δια ζώσης συμμετοχή και διαδικτυακή παρακολούθηση!
Κάθε σελίδα που θα δεις παρακάτω.. συνδυάζει σκέψεις και ιδέες
που πέρασαν από το νου στο χαρτί και σήμερα υλοποιούνται μπροστά στα μάτια μας!
Κάθε σελίδα που θα δεις παρακάτω... παρουσιάζει ανθρώπους που δημιούργησαν
και αγάπησαν την συγκεκριμένη δράση σχεδιάζοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια
για να σου προσφέρουν αυτήν την εμπειρία!
Κάθε σελίδα που θα δεις παρακάτω.. παρουσιάζει συνεργάτες που πίστεψαν στη
συγκεκριμένη δράση όσο και εμείς, μας εμπιστεύτηκαν και αφιέρωσαν τον εαυτό τους
και τον χρόνο τους για να βγει το αποτέλεσμα τόσο εξαιρετικό όσο το φανταζόμασταν.
Ξεκίνα λοιπόν και άδραξε την ευκαιρία ..Μάθε όσα περισσότερα μπορείς για τα Soft
Skills και την επιχειρηματικότητα μέσα από κάθε ομιλία, workshop και συζήτηση!
Ανέπτυξε τον επαγγελματικό σου εαυτό και (μετά από καιρό) δικτυώσου, γνώρισε
άτομα (φυσικά όσο το επιτρέπουν και οι συνθήκες) και πάντα …πέρνα καλά!!
Εμείς ελπίζουμε πως αυτή θα είναι η αρχή για μια διαφορετική χρονιά και πιο
δημιουργική χρονιά!
Ζήσε το MindFlow 2021 με τον τρόπο που θέλεις εσύ!
Όπως και να έχει αξίζει να μαθαίνεις, να καινοτομείς, να δημιουργείς και να ρισκάρεις
για να εξελιχθείς!
Μα μην ξεχνάς…It’s time to Develop Your Business Self!
-Η ομάδα του MindFlow 2021

Ποιοί είμαστε εμείς όμως;;!

Είμαστε το ThinkBiz!
Το ThinkBiz είναι ο πρώτος φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα με έδρα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεκινώντας το
2011, το ThinkBiz συνεχίζει να συνεισφέρει στο ελληνικό οικοσύστημα
επιχειρηματικότητας των νέων αποτελώντας πηγή έμπνευσης και
δημιουργίας με τα σημαντικά επιτεύγματα των μελών του.
Με στόχο αφενός την προσωπική καλλιέργεια και ανέλιξή τους μέσω
νέων γνώσεων σε soft και hard skills και αφετέρου την προσέλκυση του
ενδιαφέροντος τους για την επιχειρηματικότητα στο πανεπιστήμιο,
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες να αναπτύξει το πνεύμα της
επιχειρηματικότητας στους φοιτητές, καθώς και να γεφυρώσει το χάσμα
μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρηματικού κόσμου.

Τι είναι το StartUp Beats;
Το StartUp Beats είναι ένα Project του ThinkBiz που δραστηριοποιείται για
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και δίνει την ευκαιρία στα μέλη του
Οργανισμού να επισκεφτούν μια Startup εταιρεία από ένα έως τρεις μήνες
και να ζήσουν στον παλμό της. Το project αυτό λειτουργώντας ως το
Career Ofﬁce του ThinkBiz στοχεύει στην προετοιμασία των υποψηφίων για
την είσοδο τους στον επιχειρηματικό κόσμο.

Τι όμως είναι το MindFlow;
Το MindFlow είναι ένα event του ThinkΒiz , το οποίο δημιουργήθηκε από την
ομάδα StartUp Beats. Στόχος του είναι να δείξει στους νέους που κάνουν
τα πρώτα επαγγελματικά βήματά τους, ποια είναι εκείνα τα soft skills που
κρίνονται απαραίτητα στον κόσμο των επιχειρήσεων και να τους βοηθήσει
ένα αναπτύξουν τον επαγγελματικό τους εαυτό.
Πως ξεκίνησε το MindFlow!;
Το 2019 η τότε ομάδα του StartUp Beats με αφορμή τα θετικά σχόλια που
δεχόταν από τα μέλη του ThinkBiz που προετοιμάστηκαν κατάλληλα για το
πρόγραμμα πρακτικής τους, θέλησε να βοηθήσει ακόμα περισσότερους
νέους να δημιουργήσουν το δικό τους επαγγελματικό προφίλ.
Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα για το πρώτο MindFlow και
πραγματοποιήθηκε με την μορφή μιας ημερίδας αφιερωμένης στα
απαραίτητα για τον εργασιακό χώρο Soft Skills.
Και φέτος…
Εξαιτίας του COVID-19 που άλλαξε την καθημερινότητα μας, η φετινή
ομάδα του StartUp Beats αποφάσισε να προσαρμοστεί με στόχο να
πραγματοποιήσει τον στόχο της και να εμπνεύσει τους νέους.
Γι αυτό, αναλογιζόμενοι το βάρος της ευθύνης για την ασφάλεια όλων, το
φετινό MindFlow μετατράπηκε σε μια υβριδική ημερίδα η οποία συνδυάζει
τόσο δια ζώσης παρακολούθηση όσο και διαδικτυακό Broadcasting του Educational μέρους!

10:15-11:00

Registration & Early Coffee

11:00-11:15

Welcome to MindFlow 2021

11:20-12:05

Boost your Productivity
by Phaedra Kali

Master Trainer, Certified Professional Coach, @MBA

12:10-12:55

Building Personal Resilience in Times of Change
by Stella Sfakaki
HR Director & Employee Counsellor, @PRIORITY

13:00-13:40 PANEL | Famous Failures to Success Stories
by Marianthi Fragkopoulou
Founder and CEO, @HERADO

Alexandros Daskalakis

Co- Founder / Managing Partner @Quintessential SFT

Theodoros Tsoufis

Franchise & Business Development Manager
@The Big Bad Wolf-Souvlaki & Burger Bar

13:40-14:55 Lunch Time
15:00-16:30 Workshop 1 (Physical):
Problem Solving across international environments
by Thomas Kalandranis

Personal Development Coach-Admissions Consultant @Dia Gerontoudi Prep Center

Workshop 2 (Physical):
The SOFT SKILLS needed for remarkable:
TEAM-BUILDING, TEAM-WORKING & TEAM-LEADING
by John Kalogerakis

Ceo & Principal Trainer @JMK Anthropocentric Corporate Training & Development

Workshop 3 (Digital):
Walk me though your resume - CV and Interview Tips
by Konstantinos Anagnostelos
Learning & Development Specialist (Economist)

Michael Mansour
Junior HR Generalist

16:35-17:20 Crisis Management
by Spyros Linaras

Human Resources Director @Mitsis Group

17:20-17:50 Networking Time
17:55-18:40 Tips & Tricks for a great Presentation
by Vicky Dallas
Web Architect, Project Coordinator @9AM LABS

18:45-19:30 Body Language
How to be a master in delivering your message
by Nikos Katsiantonis
Growth Manager @Keller Williams Solutions Group

19:30-19:45 Closing Remarks
19:45

Networking Hour

Veronica Prevezanou

Project Manager @Epaphy Digital

Christos Lambrou

Senior Account Manager @Digital Minds

Stella Sfakaki

HR Director & Employee Counsellor @PRIORITY

Senior Executive with over 25 years of experience in strategic and
managerial positions at large multinational corporations. She is responsible for the most valued element of our company which is our
Human Capital. Her objective is to design and implement programs
that help our human talent evolve and accelerate their performance
thus bridging our business challenges with the needs of our people.
Her extensive studies in Psychology and Counselling provide her with
deep skills in understanding and mapping the growth opportunities for
our employees which is a very important contribution in achieving the
business goals of the Management team.

Phaedra Flora Kali

Master Trainer, Certiﬁed Professional Coach @MBA

Phaedra holds an MBA in Finance, from the French University Ecole Superieure de Commerce
et de Management and is a graduate of the British University of Surrey,
with a BSc (Hons) in Economics.
Since 2000 he has been an executive of large banks with the main area of responsibility being
Product Management and Marketing. She has specialised in Digital Marketing and Project
Management and has contributed substantially to the digital transformation of Alpha Bank.
She has many years of training experience (over 2,000 hours) for executives of all levels and
specializes in the areas of Sales Consulting, Customer Excellence and High Productivity in
collaboration with Door Training & Consulting. She is a certiﬁed instructor in the Getting
Things Done methodology as well as in Customer Centered Selling.
Having completed her training in Evidence Based Coaching at the Athens Coaching Institute,
a certiﬁed program by AC and EMCC, she provides Coaching services to business executives
and professionals who wish to work towards their individual goals.
Phaedra lives in Athens and is the mother of 3 children and is bilingual in Greek and English.

Spyros Linaras

Human Resources Director @Mitsis Group

Spyros Linaras joined the Mitsis Group as Human Resources Director in April 2021.
He is a senior Human Resources professional with
27+ years of experience in multinational corporations across Europe, US, Asia, and Greece.
Before joining Mitsis he led the HR function of OPAP coming back to Greece following a 3
years period when he worked for Arla Foods Group leading the transformation of the
company in Germany and the HR agenda for the global functions (Marketing, Finance, IT)
in Denmark. Prior to that he worked for almost twenty years in a variety of HR roles at
PepsiCo, and before that he started his career with Procter & Gamble.
His education includes an MBA from Boston College and a Bachelor's Degree in Electrical
Engineering from National Technical University of Athens.
Passionate about his work, his focus is to create high performance culture, retain and
develop key talent and sustain employer brand equity.
He likes all the sports activities, but he is getting passionate with football and basketball.
He is born in Athens, happily married and a proud father of twins,
a boy and a girl 22 years old

Vicky Dallas

Web Architect, Project Coordinator @9AM LABS

Η Βίκυ Ντάλλας, σπούδασε στην Αγγλία - Bachelor σε Interactive Multimedia
Communications και Master σε E-Commerce. Επιστρέφει στην Ελλάδα το
2006 και δημιουργεί την 9AM (Εταιρεία Κατασκευής Web Applications). Το
2007 παράλληλα με τη 9AM κάνει Master σε Business Administration (MBA)
στο ALBA Graduate Business School το οποίο ολοκληρώνει το 2009.
Κύρια δραστηριότητά της είναι η 9AM LABS που έχει εξειδικευτεί στην
κατασκευή Tailor Made Web Applications + Websites. Από το 2009 ασχολείται
και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
δημιουργώντας το Startup.gr. Το 2016 ξεκινά το APPOCALYPSIS (appocalypsis.com) που βοηθάει στο Conversion των Ιστοσελίδων δίνοντας
εκατοντάδες εργαλεία στους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων για να βοηθήσει στην
αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία με υπάρχοντες πελάτες, καθώς και
στην προσέλκυση νέων (Lead Generation). Παράλληλα είναι μέλος της
ομάδας εισηγητών του Certiﬁcate in Digital Marketing της
Ελληνοαμερικανικής ένωσης από την έναρξη του προγράμματος
μέχρι και σήμερα.

Nikos Katsiantonis

Growth Manager @Keller Williams Solutions Group

Ο Νίκος Κατσιαντώνης, αριστούχος απόφοιτος του ΟΠΑ, είναι
Υπεύθυνος Ανάπτυξης στην Keller Williams Solutions Group, ένα από τα
πιο ανερχόμενα γραφεία real estate στην Αθήνα. Είναι επίσης ο
δημιουργός του #Mesitis4U, του πρώτου vlog για το real estate στην
Ελλάδα. Ταυτόχρονα, από το 2013 έχει εκπαιδεύσει στο Public Speaking
-το μεγάλο πάθος του- 1200+ επαγγελματίες, φοιτητές, πωλητές,
επιχειρηματίες σε περισσότερα από 100 σεμινάρια, σε 4 χώρες, ενώ
συμμετέχει στην οργάνωση του TEDxAthens ως Speakers Coach.

Marianthi Fragkopoulou
Founder and CEO @HERADO

I am nuclear physicist and HERADO CEO and Prof at Oklahoma State University. I have
experience more than 18 years in medical physics and space research and I have received
numerous grand’s and awards while I have extensive research activity and participation in
experiments in Greece and abroad. I have international collaborations with laboratories and
large organizations and I have done research and retraining abroad, such as NASA, DLR, Los
Alamos etc. I am a member of international scientiﬁc societies and organizations and I am
invited speaker in international conferences related to medical physics, nuclear physics,
space research as well in economic forums. I am in the scientiﬁc committee of International
conferences and I have large number of published papers in international Journals.

Alexandros Daskalakis

Co- Founder / Managing Partner @Quintessential SFT

Eυτυχής πατέρας της Έλλης. Αποφοίτησε από το Μαθηματικό του ΕΚΠΑ αλλά
τον κέρδισε το επιχειρείν και η τεχνολογία. Η εργασιακή του εμπειρία
ανοίχτηκε σε πολλούς κλάδους και ειδικότητες με στόχο την απόκτηση
ευρείας γνώσης των industries και των επιχειρήσεων, αλλά πάντα με βασική
στόχευση το business development .
Co Founder και Managing Partner της Quintessential SFT απο το 2018, ενός
digital product agency που δημιουργεί προϊόντα τεχνολογίας για οργανισμούς,
εταιρείες και startups. Startupper ο ίδιος από το 2012 με το ﬁngerwaiter app
και μέλος της ιδρυτικής ομάδας και VP του Vespr dating app μέχρι το 2020.

Theodoros Tsouﬁs

Franchise & Business Development Manager
@The Big Bad Wolf - Souvlaki & Burger Bar

Ο Θεόδωρος Τσούδης, Franchise & Business Development Manager at The Big
Bad Wolf - Souvlaki & Burger Bar έχει αποτελέσει διοικητικό στέλεχος υψηλού
επιπέδου σε όλους τους τομείς της εστίασης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Β.
Αφρική. ∆ιαθέτει αποδεδειγμένες επιτυχίες σε λειτουργία και ανάπτυξη Καφέ,
Εστιατορίων Ταχείας Εξυπηρέτησης και εταιρείες εμπορίας εισαγωγών/εξαγωγών τροφίμων και ποτών σε παγκοσμίου φήμης εταιρείες,
και σε ανταγωνιστικές αγορές. ∆ιαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε
πολυπολιτισμικό και πολυεθνικιστικό περιβάλλον διευθύνοντας και
καθοδηγώντας καταστήματα εταιρικά ή δικαιόχρησης
και εταιρείες εμπορίου – εισαγωγών/εξαγωγών
αντιμετωπίζοντας πολύπλοκα πλάνα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Έχεις
εμπειρία σε ανάλυση PL, ελέγχου ταμειακών ροών,
ισολογισμών, ανάπτυξη επιχειρήσεων, δημιουργία
προϋπολογισμών, κόστους εξοπλισμού, κόστους πρώτων υλών, εργατικού
κόστους, διαχείριση προμηθευτών, εισαγωγών, εξαγωγών. Επικεντρωμένος
στην τελειότητα , ενθουσιώδης, ομαδικός, κατέχων τεχνογνωσία ,εμπειρία και
επιδιώκοντας πάντα να βελτιώνει τις ικανότητες και γνώσεις του.

Thomas Kalandranis

Personal Development Coach - Admissions Consultant
@Dia Gerontoudi Prep Center

Ο Thomas Kalandranis, Personal Development Coach- Admissions Consultant
at Dia Gerontoudi Prep Center έχει πάνω από 23 χρόνια διεθνούς διευθυντικής
εμπειρίας σε εταιρικό περιβάλλον, σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και
Λατινική Αμερική. Ασχολείται με την επαγγελματική συμβουλευτική και
επιμέλεια αιτήσεων για προγράμματα σπουδών εξωτερικού (Personal Statement-SoP, CV, Dissertations-Πτυχιακές εργασίες), την εξατομικευμένη
προετοιμασία για συνεντεύξεις (ακαδημαϊκές-επαγγελματικές) και την
εκμάθηση τεχνικών για την ανάδειξη του υποψηφίου. ∆ιαθέτει εκατοντάδες
επιτυχίες σε κορυφαία ακαδημαϊκά προγράμματα σε Ευρώπη και Αμερική.
Τέλος, είναι ο μοναδικός σύμβουλος στην Ελλάδα και από τους λίγους στην
Ευρώπη, που είναι διαπιστευμένο μέλος της AIGAC (Association of International Graduate Admissions Consultants) με stamp of excellence.

John Kalogerakis

CEO & Principal Trainer
@JMK Anthropocentric corporate training & development

Dr Kalogerakis was born in Crete in 1957.
Since 1982 has worked in a number of managerial positions
for national & multinational companies in the UK, the M.East, Greece
and Cyprus. As a frequent keynote speaker in various national and
international conferences and as a visiting Professor to various
British & American Universities, he has given numerous lectures and
seminars internationally emphasizing the anthropocentric approach
to sustainable corporate development.

Konstantinos Anagnostelos

Learning & Development Specialist (Economist)

O Αναγνωστέλος Κωνσταντίνος είναι Learning & Development Specialist
(Economist)-Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων με πάνω από 10.000
ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ειδικότητες Marketing /∆ιεθνούς
Εμπορίου/∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει πολυετή εργασιακή και διδακτική
εμπειρία σε Πτυχιακά - Μεταπτυχιακά Προγράμματα και Σεμινάρια Στελεχών
Επιχειρήσεων. Κάτοχος τίτλων BBA, BSc International Trade, MSc in Finance,
MEd in Educational Technology & Human Resources Development.

Michaιl Mansour
Junior HR Generalist

Ο Μιχάλης Μανσούρ είναι επαγγελματίας στον χώρο των Human Resources
με εμπειρία σε όλους τους τομείς που περιέχονται σε αυτόν (Talent Acquisition, Payroll, Training). Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες όπως
Public, Astir Vouliagmenis, Οικονομοτεχνική και Glocal Finance.

Yannis Imelos

Co-Founder / CEO @CollegeLink

Ο Γιάννης είναι απόφοιτος του τμήματος ∆ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Software
Developer και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το Digital Marketing. Τα τελευταία 5
χρόνια, με την CollegeLink προσπαθεί καθημερινά να εξελίξει τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί το Entry Level Recruiting. Συνδυάζοντας την ανθρωποκεντρική
του προσέγγιση με τις τεχνολογικές του γνώσεις, επιθυμεί να βοηθήσει τους
νέους να ξεκινήσουν την καριέρα που τους αξίζει!

Anastasia Karagkiozoglou

Recruitment Solutions Specialist @CollegeLink

Η Αναστασία είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανθρωποκεντρική
επαγγελματίας, η οποία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα σε customer care και
sales ρόλους. Από το 2018 εργάζεται στην CollegeLink ως Recruitment Solutions
Specialist, έχοντας βοηθήσει πάνω από 1.000 εταιρίες να βρουν τα ταλέντα που
τους ταιριάζουν και πάνω από 5.000 υποψηφίους να βρουν την δουλειά που τους
αξίζει. Στόχος της στο τέλος της ημέρας είναι κάθε υποψήφιος να βρει την
ιδανική για αυτόν θέση!

Angeliki Kapetanidou

Recruitment Solutions Intern @CollegeLink

Με τεχνικό, αλλά και διοικητικό background, δε σταματά να διευρύνει τους
ορίζοντές της. Προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα με στόχο την εύρεση του
κατάλληλου υποψήφιου για την κατάλληλη θέση.

PLATINUM SPONSOR

GOLDEN SPONSOR

SILVER SPONSOR

KEY SPONSOR

HOSTING PARTNER

EDUCATIONAL PARTNER

FOOD PARTNERS

GIVEAWAY SPONSORS

MAJOR IN KIND SPONSORS

IN KIND SPONSORS

MEDIA PARTNERS

COMMUNITY PARTNERS

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΛΕΡΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙ∆Η
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΟΤΑΓΑ
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑΣΠΑ ΣΤΕΦΑ∆ΟΥΡΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΙΛΙΑ ΒΕΝΕΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΕΤΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

Theodora Kourasi

Katerina Tsatsalma

Theodora Fokaeos

Katerina Moutselou

Head Organiser

Experience Team

Experience Team

Education Team

Anastasia Chrysogianni

Angeliki Ouzounaki

Dimitra Siatopoulou

Eleni Dramalioti

Education Team

Marketing Team

Education Team

Marketing Team

Ileana Theoﬁli
Sponsorships Team

Melina Siatopoulou
Sponsorships Team

Amanda Linara
Sponsorships Team

#DEVELOPYOURBUSINESSSELF

