ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΩΝ, ΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ 1% ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ένα Σεμινάριο Υψηλών Επιδόσεων από την ιρλανδική εταιρεία High Performance
Strategy Europe (HPSE) λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα
στις 2 Νοεμβρίου
Οι Thomas και Stuart Leamy, ομάδα στη ζωή και την εργασία, έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της
τελευταίας δεκαετίας παρέχοντας τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες σε περισσότερες από 50 χώρες. Ως
ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα του Nation Branding (Εθνική Ταυτότητα), έχουν συνεργαστεί με αρχηγούς
κρατών, δισεκατομμυριούχους και κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους σε πέντε ηπείρους. Πλέον,
λειτουργούν σε συνεργασία μια νέα και συναρπαστική εταιρεία στρατηγικών συμβούλων,
εκμεταλλευόμενοι την τεράστια εμπειρία τους.
Το πρωί του Σαββάτου, 2 Νοεμβρίου, η HPSE είναι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσει το πρώτο
Σεμινάριο Υψηλών Επιδόσεων στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα μοναδικό συναρπαστικό πρωινό εργαστήρι
3 ωρών που θα προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκτεθούν σε ένα
πραγματοποιήσιμο σχέδιο που περιέχει μια πληθώρα συνηθειών που προέρχονται από τους πιο
επιτυχημένους ηγέτες του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου. Οι προηγούμενοι συμμετέχοντες το
περιέγραψαν ως «...επαναστατικό λόγω του πρακτικού τρόπου διδασκαλίας και της ευκολίας εφαρμογής.»
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλα τα φιλόδοξα άτομα, αλλά ο αριθμός των θέσεων είναι πολύ
περιορισμένος. Η ζήτηση αναμένεται να υπερβεί τις διαθέσιμες θέσεις, επομένως η έγκαιρη κράτηση μέσω
του ιστοτόπου της εταιρείας - EVENTBRITE or www.HPmasterclass.com/athens - το συντομότερο
δυνατόν, είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αυτή η αποκλειστική συγκέντρωση έχει
σχεδιαστεί για άτομα με υψηλό κίνητρο από όλα τα επαγγέλματα. Στα θέματα που καλύπτονται
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: Διαπραγμάτευση & Επηρεασμός, Τεχνικές Ενεργειακής Διαχείρισης,
Κυριαρχία Νοοτροπίας, Στρατηγική Επίτευξης Στόχων και Τελειοποίηση Παραγωγικότητας & Εστίασης.
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FOR IMMEDIATE RELEASE
LEARN THE HABITS OF BILLIONAIRES,
WORLD LEADERS & THE TOP 1% OF CEOS
A High Performance Masterclass by Irish company High Performance Strategy Europe (HPSE) takes place
at The Divani Caravel Hotel in Athens on November 2nd
Husband and wife team, Thomas and Stuart Leamy, have spent the best part of
the last decade working in more than 50 countries. As specialist consultants in the
field of Nation Branding, they have worked hand in hand with Heads-of-State,
billionaires and world-leading CEOs across five continents. Together, they now run
a new and exciting strategic consultancy, taking full advantage of their vast
experience.
On the morning of Saturday, November 2nd, HPSE is pleased to be hosting the
inaugural Athen's High Performance Masterclass. It is a unique and exciting 2.5
hour morning workshop, that will put forward an actionable blueprint of habits
sourced from the world's most successful business and political leaders. Previous
attendees have described it as a “...game changer due to the practical style of
teaching and the ease of implementation.”
Attendance is open to all ambitious individuals yet seats are very limited. Demand
is expected to exceed available seats, so booking early via the company’s website (
www.HPmasterclass.com/athens ) as soon as possible is the only way to
guarantee a seat at the table. This boutique gathering is designed for motivated
individuals from all walks of life. Topics covered can include: Negotiation &
Influencing, Energy Management Techniques, Mindset Mastery, Goal Achievement
Strategy and Mastering Productivity & Focus.
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