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Το 2020 βρίσκει το Your Directors Club, το πρώτο Premium Club Διευθυντικών
Στελεχών στην Ελλάδα, να μπαίνει στον 2ο χρόνο λειτουργίας του, απαριθμώντας
69 ενεργά μέλη από 45 οργανισμούς και 10 επιχειρηματικούς κλάδους. Σχεδόν
οι μισές από τις εκπροσωπούμενες εταιρείες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που
ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολούν προσωπικό άνω των 100 ατόμων.
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έσα στο 2019, το YDC
διοργάνωσε Φόρουμ σε συνεργασία με την Accenture,
ενώ ολοκλήρωσε 6 μηνιαίους κύκλους συναντήσεων των μελών του
(Lunch Circles) με διακεκριμένους εισηγητές, CEOs πολυεθνικών οργανισμών και
Leadership Coaches, που ανέπτυξαν μία πολυσχιδή θεματική εστιασμένη στα ζητούμενα και τις ανάγκες των μελών του. Μέσα
στο ίδιο έτος λειτούργησαν 3 κλειστές
συμβουλευτικές ομάδες (Inner Advisory
Groups), τα μέλη των οποίων συναντήθηκαν 8 φορές μέσα στο έτος, αναπτύσσοντας
σε βάθος δεξιότητες και γνώσεις υπό τη
συμβουλευτική καθοδήγηση διακεκριμένων CEO/ μελών του CEO Clubs Greece.
Τέλος, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Club δεν έλειψαν οι κοινωνικές
εκδηλώσεις, στοχεύοντας στην περαιτέρω
ενίσχυση του διαπροσωπικών σχέσεων των
μελών του.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Σε ανάλογο κλίμα διοργάνωσε το YDC
την πρώτη κλειστή μηνιαία συνάντηση των
μελών του για το 2020 στο Ecali Club στις
24 Ιανουαρίου. Εκεί, τα μέλη του είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εισήγηση που εστίασε στη σωστή διαχείριση
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Γεωργία Καρτσάνη

των ενεργειακών τους αποθεμάτων, ώστε
να αποδίδουν και να ανταπεξέρχονται στις
αυξανόμενες προκλήσεις του προσωπικού
και επαγγελματικού τους ρόλου, με τρόπο
ουσιαστικό, αποτελεσματικό και βιώσιμο.
Εισηγήτρια του πρώτου κύκλου συναντήσεων του έτους με θέμα «Boosting
your Energy Capacity for Peak Performance
in 2020» υπήρξε η Ιδρυτής του YDC, Γεωργία Καρτσάνη, η οποία μοιράστηκε με
τα μέλη του Club την πολυετή της εμπειρία ως Leadership Transformation Coach
και ιδρυτού της Sargia Partners, πρότυπης
συμβουλευτικής εταιρείας που ασχολείται
αποκλειστικά με τον ηγετικό μετασχηματισμό, ενώ υποστηρίζει το YDC σε επίπεδο
ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων.

Με επιστημονικές προσεγγίσεις και
δεδομένα η διακεκριμένη Coach ανέπτυξε
τις 4 βασικές πηγές ενέργειας των ανθρώπινων οργανισμών (σωματική, συναισθηματική, εγκεφαλική και πνευματική), τις διαφορετικές ενεργειακές καταστάσεις στις
οποίες μπορεί να βρεθούν κατά τη διάρκεια
της ημέρας και τις συνήθειες ή ενέργειες
που πρέπει να ενσωματώσουν, ώστε να διατηρούν ένα υψηλό ενεργειακό απόθεμα.
Στην εισήγησή της, η Γ. Καρτσάνη πλαισιώθηκε από τους Πολυδεύκη Λουκόπουλο, Managing Director της Signify, και Νίκο
Κωστάρα, General Manager της IQVIA, που
μοιράστηκαν με τα μέλη του οργανισμού
συμβουλές και γνώση από τη δική τους
επαγγελματική πορεία και εξέλιξη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την
κοπή της Πίτας του 2020 και την απονομή
των δώρων που προσέφεραν οι χορηγοί του
Club ALD Automotive (Diamond Partner),
TNT και Nespresso (Golden Partners), Sargia
Partners (Coaching Partner) και ο χορηγός
επικοινωνίας, Boussias Communications.
Το YDC τελεί υπό την αιγίδα του CEO
Clubs Greece. Founding Partners είναι οι
Weber Shandwick, Generation Y, Spaces
και Fovera Prostasia, ενώ στο χορηγικό
του σχήμα εντάσσεται επίσης η Marine
Tours (Diamond Partner) και η Pressious
Arvanitidis (Printing Partner). MW

