“Not every CEO has had the benefit of such a valuable mentor.
But for the good of their organizations, perhaps more of them should.
When business leaders fail to decide and act wisely, their companies suffer.
With the right mentoring at the top, everyone stands to gain”
Harvard Business Review
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O

CEO λαμβάνει κάθε ημέρα κρίσιμες
αποφάσεις που επηρεάζουν όλον

τον οργανισμό σε βάθος χρόνου. Το βάρος
και οι ευθύνες που αναλαμβάνει είναι
τεράστιες και έχουν επιπτώσεις, εκτός από
την επιχείρηση, και στον ίδιο, το μέλλον
του και την υγεία του. Παράλληλα πρέπει
να

είναι

σε

θέση

να

επιλέξει

τις

οργανωσιακές αλλαγές, να μεταφέρει το
όραμα και τους σκοπούς της εταιρείας και
να έχει τις ικανότητες να δει τις επόμενες
στρατηγικές κινήσεις που κρίνουν το
μέλλον όλων. Ένας CEO πέρα από τις
εξαιρετικές ικανότητες που πρέπει να
διαθέτει, πρέπει να έχει ξεκάθαρα μπροστά
του τα κριτήρια για όλες τις αποφάσεις του
και ταυτόχρονα να μπορεί να διατηρήσει
τη διαύγεια, ενέργεια, υγεία και ισορροπία
του.

Ο

ι πόροι που χρειάζεται o CEO για να
πετύχει όλα τα παραπάνω είναι

τεράστιοι και μερικούς από αυτούς μπορεί

Mέντορας με
Ηγεσία. Η υψηλής

να τους προσφέρει ένας
εμπειρία

στην

ποιότητας συνεργασία που αναπτύσσεται,
δημιουργεί μία νέα δυναμική και μια
διευρυμένη οπτικήοι οποίες αξιοποιούνται
ταυτόχρονα με τους ιδίους πόρους του
CEO.
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Executive Mentoring & Coaching

Leadership with Consciousness
 Ethical awareness

 Authenticity – Self concept



Responsibility

Self Awareness
 Emotional self awareness

 Accurate self - assessment



Self confidence

Personal Branding
 Self reinvention

 Personal & professional reputation



Promise of value

Emotional Intelligence
 Empathy

 Influence

Self Actualization



Extended Vision
 Being Vision

 Larger patterns



Principles

High Potentials
 Field independence

 Intension



Force vs. Power

Strategic Communication & Decision Making
 Nonviolent communication

 Alliances



Decision making criteria

Stress Management
 Self regulation

 Belief system



Self protection

Work Life Balance
 Self respect  Priorities



Energy management

Lonely at the Top - the next step
 Inner driven

 Flow



Self Mastery & Leadership
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