Το δεύτερο Online N21 Connect
της Network TwentyOne Hellas
είναι γεγονός!
Μετάδοση σε Live streaming αποκλειστικά
στην πλατφόρμα N21 Mobile
το Σάββατο 16 Μαΐου 2020
Ώρα έναρξης: 17:00

David Dornan
O David Dornan αποφοίτησε με επαίνους από το Liberty
University με πτυχίο στα Οικονομικά και τις Κοινωνικές και
Θεολογικές Eπιστήμες. Ξεκίνησε μια επιτυχημένη καριέρα στην
εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων στην Atlanta της Georgia, όπου
και κατοικεί μέχρι σήμερα. Το Forbes τον ανακήρυξε ως έναν από
τους

"Επιχειρηματίες

που

Εμπνέουν",

μια

κατηγορία

που

αναδεικνύει επιτυχημένους ηγέτες στο χώρο των επιχειρήσεων.
Ο David φέρνει μια φρέσκια και συναρπαστική οπτική στην
επιχείρηση. Ως γιος των ιδρυτών της Network TwentyOne, του
Jim και της Nancy Dornan, μεγάλωσε μέσα στην επιχείρηση και
συνεχίζει μέχρι σήμερα να αναπτύσσει με μεγάλη επιτυχία τη δική
του. Είναι ένας δυναμικός ομιλητής που έχει το χάρισμα να
παρουσιάζει θέματα αποτελεσματικής και πρακτικής εκπαίδευσης
με ένα συναρπαστικό τρόπο, ο οποίος σε κάνει να μη χορταίνεις
να τον ακούς και τον οποίο μπορείς να εφαρμόσεις με μεγάλη
ευκολία.
Έχοντας πάθος για την ηγεσία και την επιχειρηματική ανάπτυξη,
ο David έχει δεσμευτεί να προσδώσει αξία στους ηγέτες της
Network 21 σε όλον τον κόσμο και παίζει ένα καθοριστικό ρόλο
στη στρατηγική για τη Νέα Γενιά της Network 21, καθώς συνεχίζει
να αναπτύσσει την επιχείρησή του τόσο στη Βόρεια Αμερική, όσο
και παγκοσμίως.

Έλενα Χαρώνη
Η Έλενα σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
Εργάσθηκε ως Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στο δημόσιο
τομέα και είναι μητέρα 4 παιδιών. Είναι παντρεμένη με τον Χρήστο ο
οποίος έχει σπουδάσει Φαρμακευτική με μεταπτυχιακές σπουδές στη
διοίκηση επιχειρήσεων. Πιστεύουν ότι το επιχειρηματικό πλάνο σε
συνδυασμό με το σύστημα εκπαίδευσης, αποτελεί ένα όχημα που αξιοποιεί
σύγχρονες τάσεις όπως η επιχειρηματικότητα, η ευεξία, η ανάπτυξη
ομάδων με δυνατότητα να σχεδιάσει κάποιος τη ζωή και το μέλλον του.

Σταύρος & Ρούλα Ρουμπή
Είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό ζευγάρι. Ο Σταύρος είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ
Αθηνών με ειδικότητα στο τένις. Έχει ασκήσει το επάγγελμά του σε
σχολεία, συλλόγους και αθλητικές ομάδες τένις ως προπονητής. Για πολλά
χρόνια διατηρούσε δική του εμπορική επιχείρηση στο χώρο του
αθλητισμού. Η Ρούλα, σπούδασε στο Φιλολογικό Τμήμα
του
Πανεπιστημίου Αθηνών παίρνοντας πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
Εργάστηκε στον ιδιωτικό χώρο ως εκπαιδευτικός και σήμερα εργάζεται
σαν καθηγήτρια Αγγλικών σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο ενώ παράλληλα
προετοιμάζει παιδιά για πτυχίο Αγγλικής γλώσσας .

Δημήτρης Τακφορίδης
Ο Δημήτρης είναι παντρεμένος με την Φανή και έχουν δύο παιδιά.
Σπούδασε φυσικός στη Θεσσαλονίκη και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου και διετέλεσε
ερευνητής για 5 χρόνια. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη εργάστηκε ως
στέλεχος Πωλήσεων σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Η Φανή σπούδασε
Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων και εργάστηκε ως λογίστρια. Ο
Δημήτρης ξεκίνησε πρώτος την επιχειρηματική και σήμερα, χάρη σε αυτή
την επιχείρηση έχουν αλλάξει το βιοτικό τους επίπεδο και έχουν αποκτήσει
πολλές επιλογές.

Δόξης Ζάρρας
Ο Δόξης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μarketing και στη
συνέχεια έγινε συνιδιοκτήτης στην οικογενειακή επιχείρηση στο χώρο της
αργυροχοΐας. Εκεί διαπίστωσε πως με σκληρή δουλειά θα μπορούσε να
έχει υψηλό βιοτικό επίπεδο όχι όμως την ελευθερία χρόνου που επιθυμούσε.
Η σύντροφός του Αθηνά, είναι απόφοιτη του Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών και
εργάζεται ως καθηγήτρια aerobic. Σήμερα ο Δόξης έχει απελευθερωθεί
από την οικογενειακή επιχείρηση πραγματοποιώντας ένα μεγάλο του
όνειρο και μαζί με την Αθηνά αναπτύσσουν μια πολύ πετυχημένη
επιχείρηση.

