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Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. 
Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία, αλλά από νωρίς δημιούργησε τη δική του επιχείρηση 
στο χώρο του τουρισμού στην Κέρκυρα . Παράλληλα σπούδασε και ασχολήθηκε 
επαγγελματικά και με τη μουσική. 
Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σαν εκπαιδευτικός ενώ παράλληλα 
συνεργάστηκε μαζί με τη σύζυγό του,  με μεγάλη διαφημιστική εταιρεία στο 
χώρο του Promotion Marketing. 
Η Ντίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία αλλά ασχολήθηκε με το χώρο των επιχειρήσεων διατηρώντας δικό της 
κατάστημα ρούχων με μεγάλη επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια είναι δασκάλα.
Είναι γονείς δύο υπέροχων παιδιών, της Αλίκης και της Εύας.
Πάντα έψαχναν για εναλλακτικούς τρόπους εισοδήματος, γιατί και οι δυο τους 
ήταν ανέκαθεν άνθρωποι που ήθελαν πολύ περισσότερα από αυτά που 
μπορούσε να τους προσφέρει το επάγγελμά τους. Ξεκίνησαν τη δική τους 
επιχείρηση στο χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ, παρά τις αρχικές τους 
επιφυλάξεις, όταν αντιλήφθηκαν την προοπτική που μπορούσε να τους 
προσφέρει αυτή τους η επιλογή για οικονομική και χρονική ευελιξία.
Η επιχείρησή τους αναπτύσσεται με  μεγάλη επιτυχία σ' όλη την Ελλάδα, και 
έτσι εκπλήρωσαν και μια από τις επιθυμίες τους,  να μετακομίσουν από την 
Κέρκυρα όπου ζούσαν,  σε μια πόλη με πολύ περισσότερες δυνατότητες, τη 
Θεσσαλονίκη.
Σήμερα, πιστεύουν ότι μέσα από την επιλογή τους να αναπτύξουν αυτή την 
επιχείρηση, μπορούν να μετατρέψουν την καλή ζωή που έχουν, σε μια 
ονειρεμένη ζωή, όχι μόνο για τους ίδιους και την οικογένειά τους αλλά και για 
όλους τους φίλους και συνεργάτες που είναι μαζί τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ & ΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
Σμαραγδένιοι Ανεξάρτητοι Επιχειρηματίες

Αθήνα:  

Γενικό Πρόγραμμα: 18:30
Συνάντηση Ηγετών: 17:00 
(Προϋπόθεση συμμετοχής 10+)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015
Ξενοδοχείο «Domotel Kastri»
Συνεδριακό κέντρο «Εξέλιξη»
Ελευθερίου Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας  
Καστρί, Αθήνα

Θεσσαλονίκη: 

Ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace»
Μοναστηρίου 305-307, Θεσσαλονίκη

Γενικό Πρόγραμμα: 18:30
Συνάντηση Ηγετών: 17:00 
(Προϋπόθεση συμμετοχής 10+)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015


