
Γιατί το Bliss είναι πολλάΓιατί το Bliss είναι πολλά
παραπάνω από έναν απλόπαραπάνω από έναν απλό  
επαγγελματικό προσανατολισμό;επαγγελματικό προσανατολισμό;

Προσέγγιση Bliss, Ariston Test &
Οδηγός Σταδιοδρομίας
findyourbliss.gr



Αρχικά γιατί πιστεύω ότι το επάγγελμα δεν
είναι απλά ένας τρόπος βιοπορισμού αλλά

ένας καθημερινός τρόπος έκφρασης, υγείας,
δημιουργίας, έμπνευσης, εξέλιξης, χαράς &
αφθονίας και έτσι το ζω και το προσεγγίζω.

 

Όραμά μου είναι κάθε άνθρωπος να είναι
καλά στην εργασιακή του καθημερινότητα!

www.findyourbliss.gr
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Το Ariston Test είναι το πιο αξιόπιστο και
παγκοσμίως αναγνωρισμένο ψυχομετρικό
τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οφέλη Ariston Test 
(Golden Edition)

Η ψυχομετρία παράγει αξιόπιστα &
αντικειμενικά αποτελέσματα ακόμα για
ανθρώπους που δεν έχουν ήδη
επίγνωση, σε αντίθεση με εργαλεία
αυτοαξιολόγησης. Το σημαντικότερο
είναι ότι δεν μπορούν να καθοδηγηθούν
τα αποτελέσματα του Ariston Test.
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Όταν έχουμε επιστημονικές
αποδείξεις τείνουμε να μειώνουμε τις
αμφιβολίες και να λειτουργούν πιο
άμεσα τα αποτελέσματα
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Εξαιρετικά εύχρηστη και πολύ
πρωτοποριακή πλατφόρμα για τα
εκπαιδευτικά δεδομένα!

Οφέλη Οδηγού Σταδιοδρομίας του
εκπαιδευτικού Στράτου Στρατηγάκη
(online πλατφόρμα)

Σύστημα εισαγωγής
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Σχολές & Μεταπτυχιακά
Μόρια εισαγωγής, ΕΒΕ, τμήματα
Επαγγελματικά δικαιώματα
Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων  

Πλήρης & διαρκής ενημέρωση για:
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2 GB δεδομένων
Ο μεγαλύτερος θεματικός οδηγός
Μηχανογραφικό Δελτίο



Οφέλη Bliss

Η σωστή Συμβουλευτική σε αντίθεση με την απλή
παρουσίαση των αποτελεσμάτων από κάποιον/α μη
ειδικό, μπορεί όχι απλά να προσανατολίσει αλλά και
να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου προς το καλύτερο!

Έχω πολυετή εμπειρία τόσο ως Σύμβουλος όσο και ως
HR σε επιχειρήσεις οπότε μπορώ να σε καθοδηγήσω
ολοκληρωμένα & ρεαλιστικά

Μέσω του test, της εμπειρίας, των γνώσεων, της
ενσυναίσθησης & του οράματός μου, προκύπτουν τα
εξής επιπλέον οφέλη:



www.findyourbliss.gr

Ενίσχυση αισθήματος αποδοχής 
& αυτοεκτίμησης

Βελτίωση της σχέσης με τον
εαυτό & την οικογένεια

Ενεργοποίηση Εσωτερικού Κινήτρου, το
οποίο είναι και το μόνο που οδηγεί στην
ευδαιμονία και στην επιτυχία μας!



Bliss είναι να κάνω αυτό που αγαπώ καιBliss είναι να κάνω αυτό που αγαπώ και
μου ταιριάζει, κάτω από τις εργασιακέςμου ταιριάζει, κάτω από τις εργασιακές
συνθήκες που μου αξίζουν, για ένανσυνθήκες που μου αξίζουν, για έναν
σκοπό που με εμπνέει!σκοπό που με εμπνέει!

Μαζί μπορούμε να δουλέψουμε
και τις 3 διαστάσεις του Bliss!



like Comment Send Save

Εάν σου ταιριάζει
αυτή η

προσέγγιση θα
χαρώ να

επικοινωνήσουμε!

findyourbliss.gr


