
Creative WORKSHOPS

Meet the challenges of the agile age 
dynamically and effectively!

CREATIVITY

AGILITY

INNOVATION

SUSTAINABILITY

The natural way of learning! 



ABOUT THE WORKSHOPS
Ζούμε σε μία εποχή που δεν μπορούμε να κρυφτούμε, όσο κι αν το θέλουμε, από τη γρήγορη αλλαγή. 

Ζούμε στην εποχή της δημιουργικής, ψηφιακής, συμμετοχικής και κοινωνικής οικονομίας που δίνει 

πολλές ευκαιρίες αλλά είναι και πολύ challenging. Ζούμε και σε μία εποχή που ο πλανήτης που μας 

φιλοξενεί καταστρέφεται με ταχύτατους ρυθμούς και πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό από… χθες.

Η δημιουργία «επαναστατικών» οργανισμών σ’ αυτή την εποχή της ευελιξίας και της ταχύτητας, που 

μπορούν να αναπτύσσονται δυναμικά, να μετα-καινοτομούν και να είναι αειφορικές, παρ’ όλες τις 

προκλήσεις που υφίστανται, είναι πλέον κάτι περισσότερο από απαραίτητη. 

ΤΑ WORKSHOPS ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΝ:

Ενδιαφέρεστε να σχεδιάζετε 
εμπειρίες και όχι να παράγετε 
απλά προϊόντα/υπηρεσίες, με 
αληθινή αξία για τον κόσμο.

Θέλετε να γίνετε 
αποτελεσματικά δημιουργικά 

agile speed junkies που 
υλοποιούν projects με αξία.

Θέλετε να μάθετε πώς να 
αναπτύσσετε, ενισχύετε, 

υλοποιείτε και διαδίδετε ιδέες  
μέσα από βιώσιμες επιχειρήσεις.

Αν θέλετε η επιχείρησή σας να είναι leader 
στην αγορά που δραστηριοποιείται, να είναι 

προδραστική και να ανταποκρίνεται άμεσα και 
αποτελεσματικά στις προκλήσεις τότε αυτά τα 

workshops είναι για εσάς! 

Μάθετε λεπτομέρειες!

Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήσαμε μία σειρά από μετα-καινοτόμα προγράμματα βιωματικής 

εκπαίδευσης τα οποία είναι βασισμένα στην ενοποιημένη επιστημονική γνώση και 

εμπειρία αλλά και στη δύναμη της Φύσης και τα οποία μπορούν να σας υποστηρίξουν 

στην εξεύρεση της ιδανικής οπτικής γωνίας δράσης σας, ώστε να παράγετε αληθινή αξία 

για εσάς τους ίδιους, τις επιχειρήσεις σας, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς σας 

πελάτες και τον πλανήτη που μας φιλοξενεί!

Bringing natural learning to business environment! 

mailto:dimitra@dimitrazervaki.com


ΤΑ WORKSHOPS

Πιο συγκεκριμένα τα τέσσερα (4) workshops που αναφέρονται στο πεδίο «Δημιουργικότητα-

Ευελιξία-Μετα-Καινοτομία» που θεωρείται state-of-the-art για τον επιχειρησιακό κόσμο σήμερα 

και ανατρέπει το επιχειρηματικό κατεστημένο που δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί επιτυχώς στο 

VUCA world-Mεταβλητό, Aβέβαιο, Πολύπλοκο και Ασαφή κόσμο που ζούμε είναι τα 

ακόλουθα: 

Σπάστε τον Κώδικα της Δημιουργικότητας. 

Αναπτύξτε Εμπιστοσύνη στη Δημιουργική 

σας Ικανότητα

Ένα βιωματικό εργαστήριο απελευθέρωσης της 

δημιουργικότητας και ενίσχυσης του well-being!

Σχεδιάζοντας Εμπειρίες για τη Σύγχρονη 

Παγκόσμια Πραγματικότητα. Αυξήστε τη 

Δημιουργικότητά σας Νικώντας τις 

Παγιωμένες Αντιλήψεις σας

Ένα βιωματικό εργαστήριο «ξεβολέματος» των 

ασυνείδητων προκαταλήψεων στο σχεδιασμό 

εμπειριών με «εργαλείο» τη δημιουργικότητα!

Διαχειριστείτε τις Ιδέες σας 

Αποτελεσματικά. Πώς να Διαμορφώνετε, 

να Ενισχύετε, να Υλοποιείτε και να 

Προωθείτε τις Ιδέες σας

Ένα βιωματικό εργαστήριο αποτελεσματικής 

δημιουργικότητας, εφαρμοσμένης μετα-

καινοτομίας και παραγωγής αληθινής αξίας!

Η Εποχή της Ευελιξίας: Δημιουργώντας 

Αποτελεσματικούς Agile Ανθρώπους, 

Ομάδες και Οργανισμούς

Ένα βιωματικό εργαστήριο αφιερωμένο στον 

αποτελεσματικό αυτοσχεδιασμό, στην 

προδραστικότητα, στην άμεση προσαρμογή. Δηλαδή 

στο agility!

Θέλετε να 
μάθετε 

περισσότερες 
πληροφορίες 

για τα 
workshops;

Επικοινωνήστε 
μαζί μας!

Changing the way training is provided!

mailto:dimitra@dimitrazervaki.com


Δεν μπορούμε να λειτουργούμε ευέλικτα και να μετα-
καινοτομούμε, αν το σώμα και το πνεύμα μας δεν 

βρίσκονται σε ισορροπία. Και η Φύση μπορεί να μας 
προσφέρει πολλά σ’ αυτό το επίπεδο. 

Η ΜΕΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ WORKSHOPS

«Αντισυμβατικοί» Χώροι Διεξαγωγής

Μία ακόμα μετα-καινοτομία αφορά το χώρο διεξαγωγής των βιωματικών αυτών εργαστηρίων. Δεν 

πρόκειται να υλοποιηθούν σε «γνωστούς» χώρους, όπως αίθουσες ξενοδοχείων ή εκπαιδευτικές αίθουσες, 

αλλά σε εναλλακτικούς χώρους όπως αίθουσες μουσείων, αίθουσες εναλλακτικών πολιτιστικών χώρων, 

αίθουσες οινοποιείων κ.ά. γιατί πιστεύουμε στη δύναμη που κρύβει το «αντισυμβατικό» περιβάλλον 

μάθησης στη γνωσιακή διαδικασία. 

Φυσικά, μπορούν να υλοποιηθούν και σε χώρους που μπορείτε να μας προτείνετε εσείς, ειδικά στις 

περιπτώσεις που πραγματοποιούνται ενδοεταιρικά. Όμως, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, 

διαμορφώνουμε το χώρο ανάλογα, ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Συμβολή στο Ευ Ζην των Συμμετεχόντων

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες εκτός από την ανάπτυξη των ήπιων και σκληρών 

δεξιοτήτων τους στα αντίστοιχα θέματα, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν, με 

βιωματικό τρόπο, και γνώσεις που αφορούν το well-being τους. 

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα προσφέρονται ροφήματα βγαλμένα από τη Φύση-βοτανικά 

ροφήματα-τα οποία θα τα δημιουργούν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο βιωματικών 

ασκήσεων εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης, αλλά και εδέσματα φτιαγμένα από τοπικά 

παραγόμενα υλικά και πολλή αγάπη, τα οποία έχουν την ικανότητα να ενισχύσουν τη 

δημιουργικότητα και τη μάθηση και να συμβάλλουν στην ευεξία μας, πάντα με βάση την 

επιστημονική γνώση και τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες. Παράλληλα, θα δίνονται όλες 

εκείνες οι απαραίτητες πληροφορίες-θρεπτική αξία, δράσεις και ωφέλειες-ώστε οι συμμετέχοντες, μετά 

το πέρας του εργαστηρίου, να μπορούν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους τις καλές 

αγροδιατροφικές πρακτικές με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή.  

Η παροχή αυτής της μορφής «φιλοξενίας» προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρεία Delitopia και 

υποστηρίζεται  από τις εταιρείες, Grizo & Prasino & Aetheleon.

Business rural retreats in urban environment!

https://delitopia.gr/en/
https://grizoprasino.com/
https://aetheleon.com/


ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ

Η Δήμητρα Ζερβάκη, λειτουργώντας ως Entrepreneur αλλά και ως Business/Executive/Personal Coach, 

συμβουλεύει, εκπαιδεύει και μανατζάρει brands ώστε να βρουν το δικό τους Vantage Angle, τη δική τους 

ιδανική οπτική γωνία δράσης. Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακού διπλώματος 

Executive Master of Business Administration-ΕΜΒΑ, πιστοποίησης στη Διαχείριση Έργων (Project 

Manager Professional-PMP) και πιστοποίησης ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και Εκπαιδεύτρια 

Εκπαιδευτών (Train the Trainers). Διαθέτει περισσότερα από 19 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, στην οργάνωση και στρατηγική ανάπτυξη 

οργανισμών και startup επιχειρήσεων, στην εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων/έργων, στην 

ανάπτυξη νέων εφαρμογών/προϊόντων/υπηρεσιών, στην έρευνα αγοράς, στο marketing, στο business

branding, personal/executive branding και στο storytelling (brand story), στην παρουσίαση ιδεών (Idea

Pitching), στη διοίκηση τμήματος πολυμεσικών εφαρμογών, στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων 

και blogs, σε θέματα αειφορίας και στη δημιουργία αειφορικών επιχειρήσεων. Περισσότερες 

πληροφορίες: https://dimitrazervaki.com & Linkedin

Δήμητρα Ζερβάκη, MSc, EMBA, PMP, TTT

Business Coach, Project Manager, Adult Trainer, 

Agronomist

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ
Οι μέθοδοι κατάρτισης που χρησιμοποιούμε είναι αυτοί του learning by doing, της αλληλεπίδρασης,

των καλών πρακτικών της μη τυπικής μάθησης, του peer-to-peer learning και των ομαδικών

δραστηριοτήτων. Κάθε θεματική ενότητα υποστηρίζεται από την παροχή θεωρητικής γνώσης, η οποία

βασίζεται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις και καλές πρακτικές και παρέχεται με

διαδραστικό/βιωματικό τρόπο.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΤΕ
Τα εργαστήρια είναι σχεδιασμένα να διαρκούν οκτώ (8) ώρες-μία (1) ημέρα. Όμως μπορούν να

σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε

οργανισμού, όπως και σε ομάδες ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στην εποχή της

Δημιουργικής Οικονομίας και της Οικονομίας του «Λουκουμά».

Είμαστε στη διάθεσή σας να διερευνήσουμε τις 
δικές σας εκπαιδευτικές ανάγκες, να 
σχεδιάσουμε ένα workshop στα μέτρα σας με 
εργαλείο μας το integration, να απαντήσουμε 
σε κάθε σας ερώτηση και να πάμε όλοι μαζί 
πολλά βήματα παρακάτω δημιουργώντας 
θετική αλλαγή! Γιατί τη χρειαζόμαστε όλοι!  

Επικοινωνήστε 
μαζί μας!

https://dimitrazervaki.com/
http://www.linkedin.com/in/zervaki
https://dimitrazervak.com/
https://dimitrazervak.com/
mailto:dimitra@dimitrazervaki.com


ΜΕΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Creativity

Agility

Meta-Innovation

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Sustainability

Creative 
WORKSHOPS

Εκδηλώστε το 
ενδιαφέρον σας!

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS

ΑΛΛΑ WORKSHOPS ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

• Εφαρμοσμένη Διαχείριση Έργου (βασισμένη στο παγκόσμιο αναγνωρισμένο πρότυπο 

του PMI)

• Δημιουργώντας Επαναστατικές Επιχειρήσεις στην Εποχή της Ευελιξίας

• Πώς μία Ιδέα Γίνεται Βιώσιμη Επιχείρηση

• Δημιουργώντας μία Επιτυχημένη Brand Στρατηγική

• Ψηφιακή Νοημοσύνη: Το Νέο Σετ Δεξιοτήτων που Πρέπει να Αναπτύξουν Άνθρωποι και 

Επιχειρήσεις

• Πιστοποιημένος Ειδικός στο Γαστρονομικό Τουρισμό και στο Μάρκετινγκ

• Συναισθηματική & Οικολογική Νοημοσύνη: Πώς οι Επιτυχημένοι Άνθρωποι Κάνουν 
Συνηθισμένα Πράγματα με Ασυνήθιστο Τρόπο

• Self-Branding: Χτίστε το Προσωπικό και Επαγγελματικό σας Brand

• Αποφύγετε την Παγίδα της Μετριότητας

• Βρες το Πάθος σου

• Speed Learning: Επιταχυνόμενη Μάθηση

Σίσσυ Στρανομίτη

+30 6943 160601

info@delitopia.gr

https://delitopia.gr

Δήμητρα Ζερβάκη, EMBA, PMP, TTT

+30 6944 711712

dimitra@dimitrazervaki.com

https://dimitrazervaki.com/

https://dimitrazervaki.com/ekdilosi-endiaferodos-workshops-dimiourgikotita-euelixia-metakainotomia/?preview=true
mailto:info@delitopia.gr
https://delitopia.gr/
mailto:dimitra@dimitrazervaki.com
https://dimitrazervaki.com/
https://www.linkedin.com/in/zervaki/
https://twitter.com/dzervaki
https://www.facebook.com/dimitrazervaki.eudaimy/
https://www.linkedin.com/in/sissy-stranomiti-008b753a/#oc-background-section
https://www.facebook.com/delitopiacatering/
https://www.instagram.com/zervaki_dimitra/
https://www.instagram.com/delitopia_/

