
ZN SOLUTIONS  
TRAINERS 

Υπάρχει μόνο ένα πράγμα το οποίο είναι χειρότερο,  

από το να εκπαιδεύεις  τους  ανθρώπους της  

επιχείρησης σου και να σου φεύγουν. Να μην τους  

εκπαιδεύεις και να τους κρατάς". 

-Zig Ziglar- 



COACHING SPEAKING TRAINING  

SERVICES 

• Leadership 

• Communication Skills 

• One on One training 

• Coaching 

• Personal Growth 

• Team building 

LEARN2LEAD 



 ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ 

# Να είμαστε σημαντικοί # 

Στην ZN Solutions μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Για εμάς είναι σημαντικό, όχι απλά να 

εκπαιδεύουμε τους  ανθρώπους μέσα από το πρίσμα των αξιών μας, αλλά να 

είμαστε το παράδειγμα. 

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 

Η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και η ανάδειξη νέων ηγετών σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, που  θα ζητήσουν την βοήθεια μας. 

Η δεύτερη φάση του οράματος μας είναι η δημιουργία του Youth Leadership 

Program, ενός μη  κερδοσκοπικού προγράμματος που ως στόχο θα έχει, την 

εκπαίδευση, την διδασκαλία και την  ενδυνάμωση των παιδιών και των γονέων 

τους, σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και  αυτοεκτίμησης. 

Να 
προσθέτουμε 

αξία στους 
άλλους. 

Να βάζουμε 
τους 

ανθρώπους 
πρώτα. 

Να 
αναπτυσσόμαστε 

καθημερινά. 

Να  
θέτουμε 
υψηλά 

στάνταρ για 
τον εαυτό μας. 

Να 
 έχουμε θετική 

στάση και 
νοοτροπία. 

Να 
εξοπλίζουμε 

και να 
εκπαιδεύουμε 
τους άλλους. 

Να ζούμε 
καθημερινά με 

στόχο την 
εκπλήρωση 
του σκοπού 

μας. 

Να  
κάνουμε την 
διαφορά στις 

ζωές των 
άλλων. 



Trained by us 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ομιλίες 
Ομιλίες ενδυνάμωσης, παρακίνησης αυτοβελτίωσης, ηγεσίας, επιρροής κ.α. 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικά προγράμματα 
Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων & σεμιναρίων που ως στόχο έχει τη συνεχή 
βελτίωση των  ανθρώπων και την ανάπτυξη του δυναμικού 
τους(Leadesrhip,Comunication,Tailor made). 

 

One on one training 
Στο one on one training θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε το δυναμικό σας 
σε τομείς  όπως η: Ηγεσία, Ηγεσία Ομάδας, Επικοινωνία, Time management, 
Αυτοβελτίωση. 

 

Coaching 
Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τις 
λύσεις που  ήδη γνωρίζουν για να επιτύχουν τους στόχους τους.  

LEADERSHIP 

PERSONAL GROWTH  COMMUNICATION SKILLS 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ 

FOUNDER & CEO  

JMT CERTIFIED 

COACH-SPEAKER-TRAINER 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΚΝΑΚΗ  

EXECUTIVE ASSISTANT  

MANAGER 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΙ∆Η  

MARKETING &  

COMMUNICATION  

MANAGER 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΑΠΡΑΖΗ  

SPEAKER & TRAINING  

SPECIALIST 

Εμπιστευτείτε μας 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ 

More than 5.000+ people  trained One of three certified members  John 

Maxwell’s elite team in Greece 

More than 10+ years Experience in 
training 



 
 ZN Solutions E.E 

 25ης Μαρτίου 86 Άγιος ∆ημήτριος  17343 Αθήνα 

+30 210 9735324  +30 6985798476  

 info@znsolutions.gr   

 znsolutions.gr 

Ο ΕΥΦΥΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

LUNCH & LEARN 
Καλέστε μας τώρα και κανονίστε μαζί μας μία  

εκπληκτική δωρεάν εκπαίδευση από τον κύριο  

Ζήση διάρκειας 90 λεπτών για την Ηγεσία. 

Ο John Maxwell κορυφαίος στον κόσμο σε θέματα 

ηγεσίας,  λέει πως ποτέ οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

αρκετούς ηγέτες.  Αυτό που εννοεί είναι, πως ένας 

οργανισμός, για να μπορέσει  να επιτύχει τους στόχους 

του, θα πρέπει να δημιουργήσει  ηγέτες σε όλα τα 

επίπεδα της ιεραρχίας. Όχι «ηγέτες  θέσης-τίτλων» αλλά 

ηγέτες που ασκούν επιρροή. 

Μιας και η ηγεσία είναι επιρροή. Πολύ πιστεύουν, 

λανθασμένα  κατά την άποψη μου, πως "επειδή είμαι το 

αφεντικό οφείλουν  οι άνθρωποι να με ακολουθήσουν...". 

Το οφείλω και το πρέπει,  ποτέ δεν έκαναν έναν άνθρωπο 

να δώσει το κάτι παραπάνω.Η  έμπνευση το κάνει αυτό! 

Νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσουμε  πως στην ομάδα 

μας, δεν θέλουμε ανθρώπους που θα κάνουν,  αυτό που 

λέμε, "το τόσο όσο." 

 

Καλέστε μας τώρα  

znsolutions znsolutions zn_solutions znsolutions  

 " Εμπνεύστε την ομάδα σας  

και δεν θα χρειαστεί ποτέ να τους επιβληθείτε.   

 Θα σας ακολουθούν επειδή  θέλουν.  

Επειδή έτσι νιώθουν". 

mailto:info@znsolutions.gr
mailto:info@znsolutions.gr
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http://www.znsolutions.gr/
https://www.facebook.com/AddValueToPeople
https://www.instagram.com/zn_solutions/
https://www.youtube.com/channel/UCipKoxgD4wmhHa7k373ZhFA
https://www.linkedin.com/company/zn-solutions/

