
Ταύτισε το Brand σου με παγκοσμίου φήμης ομιλητές και επαγγελματίες  



About “the mindspark” 
 
Το the mindspark αποτελεί μία διαφορετική εκδήλωση με θέμα την 
επιχειρηματικότητα, το marketing, τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη.  
 
Σκοπός του the mindspark είναι να ενεργοποιήσει το εγκλωβισμένο δυναμικό των 
επιχειρηματιών. Nα προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να διεκδικήσουν 
την ατομική τους επιτυχία, μέσα από την έκθεση σε νέες ιδέες, εφαρμοσμένες 
πρακτικές και σημαντικές προσωπικότητες του Παγκόσμιου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 
 
Το the mindspark είναι ένας θεσμός με όραμα να γίνει ένας Ελληνικός κόμβος ιδεών 
και παρακίνησης που θα συμβάλει στην ενίσχυση του επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος της Ελλάδας.   

To motto του the mindspark 
 

Η έμπνευση διανέμεται δωρεάν σε αφθονία, 
ενώ η πράξη παραμένει σε εσένα! 



Το the mindspark διαφέρει γιατί δεν ακολουθεί τα πρότυπα των παραδοσιακών 

συνεδρίων, ενώ  παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της εμπειρίας του κοινού.   

Η παραδοσιακή προσέγγιση συνεδρίου έχει αποδείξει την χαμηλή ανταπόκριση 

από το κοινό γεγονός που οδήγησε σε νέες, σύγχρονες προσεγγίσεις.    

To the mindspark εστιάζει στην δημιουργία εμπειρίας για το κοινό σε επίπεδο  

σχεδιασμού και  επικοινωνίας. Ενσωματώνει την γνώση, την ελεγχόμενη 

διάδραση με τους ομιλητές, την δικτύωση και την διασκέδαση. Το the 

mindspark κινείται σε τρείς άξονες που καθορίζουν τα στάδια σχεδιασμού και 

υλοποίησης : 

Ευχάριστο -  Άνετο - Δημοφιλές 



ΝΕΥΡΩΝΕΣ 
οι νευρώνες του the mindspark neurons  

είναι διεθνώς αναγνωρισμένα μυαλά 
που ξεχωρίζουν στις αντίστοιχες 
επαγγελματικές ιδιότητές τους 

κοινώς γνωστοί και ως “ομιλητές” 

ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ 
οι νευροδιαβιβαστές του the mindspark  
είναι όμορφα μυαλά που αγκαλιάσαν το 

όραμα και εργάζονται παθιασμένα για κάθε 
εκδήλωση κοινώς γνωστοί ως 

“διοργανωτές” 

ΚΥΤΤΑΡΑ 
τα κύτταρα του the mindspark 

είναι όλα τα αξιαγάπητα μυαλά που 
υποστηρίζουν τους νευροδιαβιβαστές 
κοινώς γνωστοί ως “υποστηρικτές” 



Peter Economides  
Brand Strategist 

Δρ. Γιάννης Καλογεράκης 
Εκπαιδευτής / Εμψυχωτής Στελεχών 
Επιχειρήσεων 

Tom Katsioulas 
Technology Executive  
Silicon Valley 

Πέτρος Σουκουλιάς 
Innovation & Technology Expert 
Co-founder Prisma Elecetronics 

Χριστόδουλος Τοψίδης 
Επιχειρηματίας /Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Έβρου 

Δημήτρης Καρακούλας 
Leadership Expert  
GM Bentley Nairobi East Afrika. 

Global Though Leader Social Marketing 
Faculty member Uni. of Washington, Evans 

School of Public Affairs, Founder and President 

of Social Marketing Services, Inc. 

Professor Jeff French 
Global Thought Leader Behavioral Influence  
CEO Strategic Social Marketing   
Professor of Social Marketing   
Brighton University & Kings College U.K. 

Θεόδωρος Σπηλιώτης  
Author – Entrepreneur  
CEO E- survey  
Συγγραφέας του Αθωνικού Μανατζμεντ  

Παναγιώτης Κόλλας  
CEO UNISCRAP PBC, Dellaware U.S.A 
Απόφοιτος SELECT U.S.A. program 

Nancy Lee 





Session 1 | Inspiration  

 
Creativity meets structure  Minds are Beautiful Together  

 
 

Session 2 | Minds Park   
At  this part the speakers interact with audience  At  this part the speakers ignite the spark  

Session 3 | Activation  

Understanding through Socialization  

A free Networking event to light the spark 
(Gamification applied)  





Λεωνίδας Σκερλετόπουλος | Founder 
Mindspark Strategist 
Marketing and Communications Strategist              
National Rep. European Social Marketing Association  

Mάνος Λασκαράκης | Co-Founder 
Mindspark Creative 
Εκδότης  

Φώτης Λαλίδης  | Co-Founder 
Mindspark Community  
Entrepreneur 

Θεράπων Φάκας  
Mindspark Ambassador Xanthi  
Organizer | Development & Communication Consultant 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

https://www.linkedin.com/in/lskerletopoulos/  

https://www.linkedin.com/in/therapon-fakas/  

Νίκος Νεγιάννης | Director  
Mindspark Βusiness Development  
Entrepreneur  

Μιχάλης Χριστοδούλου  
Mindspark Ambassador Αthens  
Organizer | Life Coach  

https://www.linkedin.com/in/lskerletopoulos/
https://www.linkedin.com/in/therapon-fakas/
https://www.linkedin.com/in/lskerletopoulos/
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Επίσης στηρίξαν το 1o the mindspark  

Επίσημος Υποστηρικτής του the mindspark  

ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΣΤΟ the mindspark  



 



Join the mindspark Revolution  
Be the one to Light the Spark!  

 

Επικοινωνία : 

info@mindspark.gr 

(+30) 6980949098 

2551 306 771 


