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Ένα πραγματοποιήσιμο όραμα
Έχετε σκεφθεί ποτέ τι θα έφτιαχνε 
το αρνητικό κλίμα στην Ελλάδα; 

Μια κοινωνία αποτελείται από 
πολίτες. Όταν οι πολίτες μιας 
κοινωνίας βιώνουν απογοήτευση, 
(86% βάσει του Qed 2.0) τότε όλη η 
κοινωνία υπολειτουργεί. Βρίσκεται 
σε ένα τέλμα και δεν μπορεί να 
δημιουργήσει, να καινοτομήσει, να 
παράγει, να ευτυχίσει. 

Έχουμε τη χαρά όλοι εμείς στην 
ΡΟΗ, μη κερδοσκοπική εταιρία, 
να συνεργαζόμαστε με την πιο 
γρήγορη και αποτελεσματική 
μέθοδο Συναισθηματικής 
Ενδυνάμωσης. 

Την Expansion method η οποία 
Καταφέρνει να απελευθερώσει 

τα τοξικά συναισθήματα 
που εγκλωβίζουν και 
αδρανοποιούν μέσα σε 72 μόλις 
ημέρες, δημιουργώντας έτσι 
ενδυναμωμένους ανθρώπους. 

Συνεργαστήκαμε με τους 
επιστήμονες της μεθόδου με 
ένα σκοπό: να πετύχουμε την 
συναισθηματική ενδυνάμωση 
ενός έθνους. Ακούγεται 
μεγαλεπήβολος στόχος, αλλά είναι 
πλέον επιβεβλημένος, όσο και 
πραγματοποιήσιμος. 

Σας προσκαλούμε σε αυτό το 
μαγικό ταξίδι. Ελάτε μαζί μας για 
να καταφέρουμε κάτι που θα 
αλλάξει την τροπή της Ιστορίας όχι 
μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλου 
του κόσμου!
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Expansion Δράση
Κοινωνικής Ενδυνάμωσης

Η Expansion Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης 
είναι η φιλόδοξη προσπάθεια της “ΡΟΗ, ΑΚΜΕ” 
και μιας ομάδας επιστημόνων και εμπνευσμένων 
επιχειρηματιών να επιτύχουν τη συναισθηματική 
ενδυνάμωση ενός έθνους.

Δράση

Ενδυναμώνοντας 
τον άνθρωπο, 
δημιουργούμε 
ενδυναμωμένες 
κοινωνίες”

Σκοπός 1
Ο σκοπός της Δράσης είναι να προσφέρει 
ουσιαστική ψυχολογική βοήθεια στους 
Έλληνες με τα εργαλεία της επαναστατικής 
ψυχολογικής μεθόδου Expansion, καλύπτοντας 
το 1% του πληθυσμού, περίπου 10.000 άτομα 
και να ενημερώσει την ευρύτερη κοινωνία 
ότι η βελτίωση της ψυχολογίας είναι πλέον 
μια εύκολη και επιτεύξιμη διαδικασία (στόχος 
100.000 άτομα).

Σκοπός 2 
Να αποδείξει επιστημονικά, με τις ανάλογες μελέτες και 
έρευνες, ότι η Συναισθηματική Ενδυνάμωση ενός έθνους 
είναι εφικτή. 

Σκοπός 3
Η Δράση φιλοδοξεί να γίνει θεσμός και να εξαχθεί 
στο εξωτερικό, να ξεχωρίσει χάρη στον άρτιο 

σχεδιασμό, το ποιοτικό περιεχόμενο, την άψογη 
διοργάνωσή της και τα εξαιρετικά αποτελέσματά 
της στην καταπολέμιση του φόβου και του θυμού. 
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Ο μεγαλεπήβολος, αλλά επιβεβλημένος λόγω της εποχής που ζούμε στόχος, δημιουργήθηκε 
όταν παρουσιάσθηκε η έρευνα του Παρατηρητηρίου Κοινωνικοπολιτικών Αλλαγών Qed 
Ελλάδα 2.0 που έδειχνε τα επίπεδα Απογοήτευσης των Ελλήνων στο 86%. H “Expan-
sion” Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης έχει σκοπό την άμεση αναστροφή του αρνητικού 
ψυχολογικού κλίματος και την αποφόρτιση των τοξικών συναισθημάτων στην κοινωνική 
βάση. 

Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Απελευθέρωση είναι το τρίπτυχο της Expansion Δράση Κοινωνικής 
Ενδυνάμωσης. Εργαλεία μας είναι τα online ψυχολογικά εργαλεία, οι δημόσιες συζητήσεις, 
οι ενδυναμωτικά ομιλίες, τα απελευθερωτικά workshops, τα καλλιτεχνικά δρώμενα όπως 
θεατρικές παραστάσεις, συμμετοχικές παραστάσεις αλλά και τα κοινωνικά δρώμενα ευρείας 
κλίμακας. 

Προσφορά
 “Η βελτίωση της κοινωνίας ξεκινά από την καλή ψυχολογία του κάθε 
πολίτη. Ελάτε να μοιραστούμε ένα όραμα, τη συναισθηματική ενδυνάμωση 
ενός Έθνους, έναν άνθρωπο την φορά!” Αργύρης Μάρδας Στραβελάκης 

Τι προσφέρει
 

Η Δράση σε συνεργασία με την 
Expansion Method παρέχει (δείτε 

σελ. 8 αναλυτικά):  

Σε κοινωνικό επίπεδο

Δωρεάν ατομικές εκπαιδευτικές 
συνεδρίες της Expansion Method 
σε επιλεγμένες ευπαθείς ομάδες, 
και στον υπόλοιπο πληθυσμό με 

ενδεικτική συνδρομή.

 Δωρεάν ομαδικές εφαρμογές της 
μεθόδου (μέσω των επετυχημένων 

Expansion Workshops) σε 
επιλεγμένες ευπαθείς ομάδες 

και στον υπόλοιπο πληθυσμό με 
ενδεικτική συνδρομή. 

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
ενδυνάμωση μέσω κοινωνικών 

δράσεων και εκδηλώσεων.

Σε εταιρικό επίπεδο

Υπηρεσίες Expansion Business 
Coaching* για την ενδυνάμωση και 
βελτίωση ελληνικών επιχειρήσεων 

με τα επαναστατικά εργαλεία 
επίτευξης στόχων της μεθόδου 

Οι συνδρομές ενισχύουν 
αποκλειστικά τη δράση. 

Προσφέρουμε
τη δυνατότητα 
να Ενδυναμωθεί 
Συναισθηματικά 
όποιος το επιθυμεί 
με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος.

* Expansion Business 
Coaching

Το Expansion Business Coaching είναι μια 
ειδικά μελετημένη προσέγγιση πάνω στην 
άμεση βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 
των επιχειρήσεων. Βοηθά την επιχείρηση να 
επιτύχει τους στόχους της γρηγορότερα, να 
συσφίξει τις σχέσεις και να βοηθήσει στην 
επαγγελματική εξέλιξη της επιχείρησης ως 
σύνολο, με τα επαναστατικά εργαλεία της 
Expansion Method. 

Βοηθά την επιχείρηση:

Να βάλει υψηλότερους στόχους.

Να βελτιώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις 
(σχέση με υπαλλήλους, συνεργάτες, πελάτες 
κτλ) απελευθερώνοντας κάθε περιορισμό.

Να κατανοήσει τί χρειάζεται σε γνώσεις, 
πόρους και εκπαίδευση για να επιτύχει τους 
επιθυμητούς στόχους γρηγορότερα. 

Να παίρνει πιο αποδοτικές αποφάσεις.

Να βελτιώσει όλα εκείνα που χρειάζονται για 
την αναβάθμισή της.

Να αυξήσει την αυτοπαρατήρησή της και το 
γνῶθι σεαυτόν, καθιστώντας την κερδοφόρα 
και ανταγωνιστική.
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Προσφερόμενες 
Υπηρεσίες Προσφέρουμε Αγάπη, Φροντίδα, Αποδοχή και 

Ενδυνάμωση. Ενεργοποιούμε ξεχασμένες Αξίες 
και Αρετές που είναι εμφυτευμένες στο DNA κάθε 
ανθρώπου για να γεμίσουμε το Έθνος με Φως. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας 
είναι πολυδιάστατες, σχεδιασμένες να 
καλύψουν μεγάλο μέρος από τη ζωή 
και την καθημερινότητα της Ελλάδας. 
Ξεκινώντας από τον άνθρωπο, τον βοηθάμε 
να ενδυναμωθεί και τον εκπαιδεύουμε στην 
μέθοδο Expansion. Μετά προχωράμε σε 
κοινωνικές ομάδες και καταλήγουμε στις 
επιχειρήσεις. 

Η Δράση ολοκληρώνεται με το 
“Αναγέννηση”, ένα διαδραστικό 
συμμετοχικό ενδυναμωτικό δρώμενο 
ευρείας κλίμακας! 

Ξεκινάμε από 
την ατομική 

ενδυνάμωση και 
καταλήγουμε στην 

Εθνική.

Ατομική Ενδυνάμωση Στόχος: 2.000 εκπαιδευμένοι πολίτες

Η ελληνική κοινωνία δεν έχει κουλτούρα ψυχολογικής βοήθειας. 
Σκοπός της Δράσης είναι να αποδείξει βιωματικά ότι η Συναισθηματική 
Ενδυνάμωση είναι μια αολι τις πρωταρχικές ανάγκες του ανθρώπου 
και ότι τώρα μπορεί να γίνει εύκολα, χωρίς χρονοβόρες και επίπονες 
διαδικασίες.

Για να πετύχουμε το στόχο μας ενημερώνουμε τον κόσμο με 
εμπνευσμένες δράσεις και προσφορές, προωθώντας το επιτυχημένο 
Expansion Workshop. Βιώνοντας τα ευεργετικά αποτελέσματα της 
Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθεί 
ατομικά η μεταμόρφωση της προσωπικότητας.

1

2

3

Ενημέρωση
Έντονη online παρουσία στα social media, ενδυναμωτικά άρθρα 
σε sites και blogs, ομιλίες και παρουσιάσεις της Δράσης σε όλη την 
Ελλάδα, αλλά και καλλιτεχνικά δρώμενα που ευαισθητοποιούν και 
γεμίζουν αισιοδοξία και δημιουργικότητα.

Expansion Workshops
Διήμερα υβριδικά workshops που συνδυάζουν τα αποτελεσματικότερα 
εργαλεία της Ψυχολογίας, της Σύγχρονης Επιστήμης, του Life Coach-
ing και της Ελληνικής Φιλοσοφίας καταφέρνοντας να προσφέρουν τη 
βιωματική εμπειρία της Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης. 

Προσωπικές Εκπαιδευτικές Συνεδρίες Expansion
Δωρεάν προσωπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες Expansion Method σε 
ευπαθείς ομάδες και -50% έκπτωση στον υπόλοιπο πληθυσμό. Με το 
πέρας των τριών εφαρμογών της μεθόδου δίνεται η δυνατότητα στον 
οποιονδήποτε να την μάθει να την εφαρμόζει στον εαυτό του.
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Expansion Workshops Online Ψυχολογική Βοήθεια Προσωπικές εφαρμογές 
Expansion Method

Expansion Business 
Coaching

Επαγγελματική κατάρτιση 
στην Expansion Method

Ενδυναμωτικές θεατρικές 
παραστάσεις

Αναγέννηση:
Road To Happiness

Art Installation



Eπαγγελματική 
Κατάρτιση Στόχος: 50 νέοι Σύμβουλοι  

Πληθαίνουμε για να 
προσφέρουμε περισσότερα
Οι Έλληνες ψυχολόγοι θα ενημερωθούν 
για την μέθοδο και όσοι το επιλέξουν 
θα εκπαιδευτούν σε αυτή. Θα πετύχουν 
έτσι:

•  Να έχουν στα χέρια τους την πιο 
γρήγορη και σύγχρονη ελληνική 
μέθοδο Συναισθηματικής 
Ενδυνάμωσης 

• Να εμπλουτίσουν την πρακτική τους 
προσφέροντας πληρέστερη υπηρεσία 

• Να αποκομίσουν άρτια 
επαγγελματική κατάρτιση και να 
συνεισφέρουν στην κοινωνία 

Δημιουργούμε Υγιή Επιχειρηματικότητα
Στο ασταθές ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζονται 
παραπάνω εργαλεία από μια καλή ιδέα και ένα καλό team. 
Χρειάζεται μια επιστημονική ομάδα εκπαιδευμένη στην επίτευξη 
στόχων και στην επίλυση προβλημάτων. Το Expansion Business 
Coaching καταφέρνει μέσα σε 72 ημέρες: 

• Δημιουργία υγιούς επιχείρησης, απαλλαγμένης από προβλήματα. 

• Επίτευξη στόχων πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. 

• Βελτίωση και προώθηση της εικόνας της επιχείρησης μέσω της 
Δράσης.

Εκπτώσεις έως και 90%
...σε επιλεγμένες επιχειρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες 
της. Σκοπός της Δράσης είναι η δημιουργία νέων 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, αλλά και η βελτίωση των 
υφιστάμενων. Η επιλογή για τα εκπτωτικά προγράμματα 
λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

• Κερδοφορία της επιχείρησης και εμπειρία μελών της 

• Μέγεθος της επιχείρησης και αξιολόγηση των 
προβλημάτων

• Ηλικία των Ιδρυτών - Επιτελών της

• Πρωτοπορία και Ανταγωνιστικότητα

• Όραμα της επιχείρησης 

Πως το πετυχαίνει 
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση λύνονται γρηγορότερα 
όταν είναι καλή η επικοινωνία των επιτελών και του 
προσωπικού της. Είναι δε αποτελεσματικότερη όταν όλοι 
είναι συντονισμένοι με το στόχο της. 

To Expansion Business Coaching πετυχαίνει την 
εναρμόνιση στο στόχο και την επίλυση οποιουδήποτε 
προβλήματος εμποδίζει αυτήν την συνεργασία από το να 
είναι εποικοδομητική. 

Η επαναστατική μεθοδολογία της Expansion επιτρέπει 
σε πολύ μικρό χρονικό να εισάγει Αξίες και Αρετές όπως ο 
σεβασμός, η κατανόηση και η φροντίδα στο πυρήνα της 
επιχείρησης.  

 Έναρξη 5ου 
Επαγγελματικού τμήματος 

Expansion Method: 
7 Οκτωβρίου 

Διάρκεια: 4 μήνες

Προσφέρουμε 
ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση σε 
ψυχολόγους με 

ενδεικτική συνδρομή.

Έχοντας ως σκοπό να 
ενδυναμώσουμε το Έθνος, 
συμβάλουμε στην επαγγελματική 
κατάρτιση ψυχολόγων με ενδεικτική 
συνδρομή που περιλαμβάνει -87% 
έκπτωση από την αρχική τιμή του 
προγράμματος! 

Ο κάθε ψυχολόγος που συμμετέχει 
στο πρόγραμμα δεσμεύεται 
να προσφέρει 6 δωρεάν 
ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές 
εφαρμογές της μεθόδου στη Δράση.

Όλες οι εκπαιδευτικές θεραπείες θα 
προσφέρονται στο Expansion Clinic 
κατόπιν ραντεβού.

Expansion Business 
Coaching Στόχος: 10 Ελληνικές Επιχειρήσεις
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Καλλιτεχνικά 
Δρώμενα Μύθος: “Η Συναισθηματική Ενδυνάμωση είναι μια πολύ σοβαρή 

υπόθεση για να παίζει κάποιος μαζί της” 
Αλήθεια: “ Η ζωή είναι ένα πανέμορφο παιχνίδι εξέλιξης γεμάτο 
εμπειρίες”

Αποφασίσαμε να αποδείξουμε ότι η ψυχολογική 
βελτίωση μπορεί να ξεκινήσει σε αναπάντεχους 
χώρους και τοποθεσίες που ζούμε στην 
καθημερινότητά μας, συνδυάζοντας τις τέχνες 
με την προσωπική εξέλιξη. 

Στόχος: 10.000 ενδυναμωμένοι πολίτες.

“Ευφάνταστο, 
δυναμικό, 
πρωτοποριακό, 
διασκεδαστικό”

Δράση Κοινωνικής 
Ενδυνάμωσης

Φανταστείτε το καφέ της γειτονιάς σας ως 
έναν χώρο συναισθηματικής ενδυνάμωσης 
μέσα από μια διασκεδαστική bar theater ή 
stand up comedy παράσταση! 

Φανταστείτε μια συναυλία με γνωστούς 
συντελεστές που ερμηνεύουν στίχους που 
γεμίζουν την ψυχή σας αισιοδοξία, δύναμη 
και χαρά. 

Φανταστείτε μικρής διάρκειας video στο 
διαδίκτυο που σας κάνουν να χαμογελάτε 
αλλά και σας γεμίζουν με πρακτικές 

πληροφορίες για το πώς μπορείτε να 
λύσετε καθημερινά προβλήματα. 

Φανταστείτε ένα μεγάλο art installation, 
έναν διαδραστικό διάδρομο πνευματικής 
εξέλιξης, ειδικά σχεδιασμένο για να 
βιώσει, όποιος τον διανύει, εσωτερική 
Συναισθηματική Ενδυνάμωση! 

Όλα αυτά είναι τα εμπνευσμένα 
καλλιτεχνικά projects της Δράσης 
Κοινωνικής Ενδυνάμωσης! 

Τώρα μην φαντάζεστε άλλο.. Ζήστε τα!

‘’Ο Ελληνικός πολιτισμός 
δημιούργησε το θέατρο. 
Τώρα το ανατρέπει, 
κάνοντας πρωταγωνιστή 
εσένα”
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Το Stand Up Comedy ξεκίνησε 
από ψυχιατρικές κλινικές 

με σκοπό τη βελτίωση της 
ψυχολογίας. Συνεργαζόμαστε 
με την εταιρεία που έφερε το 

stand up comedy στην Ελλάδα 
ως ψυχολογικό εργαλείο.

 Ο πιο γρήγορος δρόμος 
για την εκπαίδευση στη 

Συναισθηματική Ενδυνάμωση 
είναι να την βιώσεις. Το 
“Αναγέννηση” είναι το 

μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό 
project της Δράσης. 

Η μουσική επιδρά στην ψυχή 
μας και έχει τη δυνατότητα 
να μας ενδυναμώσει και να 

μας απελευθερώσει από 
αρνητικότητα και θυμό. 

Επαναπροσδιορίζουμε τον 
θεραπευτικό ήχο!



Expansion Clinic

Υψηλής αισθητικής, τεχνολογίας και ποιότητας χώρος, 
που παρέχει χωρίς διακρίσεις όλες τις υπηρεσίες της 
Δράσης σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή. 

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες και με ενδεικτική συνδρομή σε όλες 
τις άλλες. 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΥ
Η πρώτη κλινική Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης έχει ως σκοπό να 
προσφέρει υψηλής ποιότητας ψυχολογική εκπαίδευση σε πολίτες, 
ψυχολόγους και επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες 

Το Expansion Clinic είναι ένας σύγχρονος 
χώρος Άμεσης Συναισθηματικής 
Ενδυνάμωσης που περιλαμβάνει τις ατομικές 
και ομαδικές εφαρμογές της Expansion 
Method, τις εκπαιδεύσεις και το διοικητικό 
κομμάτι της Δράσης. 

Ο σχεδιασμός του χώρου είναι εμπνευσμένος 
από τη μέθοδο, την καθαρότητα της 
ψυχής και την αναζήτηση της Αλήθειας, 
με στοιχεία του αρχαίου ελληνικού 
πνεύματος εμβολιασμένα στη σύγχρονη 
αισθητική. Για τη δημιουργία του χώρου 
θα χρησιμοποιηθούν γνώσεις Ψυχολογίας, 
NLP coaching, Feng Shui, Οικοδύναμης, 
Χρωματοθεραπείας και Αρωματοθεραπείας. 

Ο χώρος είναι σύγχρονος, απλός και 
απέριττος όπως ακριβώς και η μέθοδος. 
Εναρμονίζεται απόλυτα με την υπηρεσία 
που παρέχεται. Το λευκό, το πορτοκαλί 
και το πράσινο χρώμα κυριαρχούν όπως 
και η απλότητα σε όλα τα σημεία της. Η 
τεχνολογία είναι εμφανής και συνδυάζεται 
αρμονικά με την διαδραστικότητα της 
μεθόδου.

Αποτελείται από: 

3 θεραπευτικούς χώρους 15-20 τμ για 
προσωπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες 
Expansion Method. Ο κάθε χώρος 
περιλαμβάνει 2 αναπαυτικές πολυθρόνες, 
ένα τραπεζάκι, ένα θεραπευτικό τραπέζι 
(κρεβάτι), ένα tablet τελευταίας τεχνολογίας.
 
1 αίθουσα 100 ατόμων για τη διεξαγωγή των 
ομαδικών εφαρμογών και εκπαιδεύσεων. 
Περιλαμβάνει: Μια σκηνή με projector και 
φωτισμό. Μικροφωνική εγκατάσταση, 4 
ενιαία γραφεία με πάγκους 7,5 μέτρων με 
υποστήριξη LAN και 100 tablet τελευταίας 
τεχνολογίας. 

Αίθουσα αναμονής και υποδοχής περίπου 50 
τμ. 

Ένα γραφείο 20 τμ. για τη διεύθυνση 
της Δράσης που περιλαμβάνει: γραφείο, 
καρέκλα, βιβλιοθήκη. 

Μια αίθουσα συνεδριάσεων 12 θέσεων. 

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 
της Δράσης μέχρι το τέλος αυτής τον 
Δεκέμβριο 2018.

Εκπαίδευση
Επαγγελματική 

κατάρτιση ψυχολόγων 

Η αίθουσα, οι θεραπευτικοί 
χώροι αλλά και ο χώρος 

συνεδριάσεων θα 
χρησιμοποιούνται και από τα 
επαγγελματικά εκπαιδευτικά 
τμήματα της μεθόδου μέσα 
στη Δράση. Η εκπαίδευση 

είναι άκρως βιωματική 
μαθαίνοντας πρώτα την 
προσωπική εφαρμογή 

της μεθόδου και μετά την 
προσφορά σε τρίτους. Μέσα 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
υπάρχει πρακτική εξάσκηση 

σε ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες. 

Όλη η πρακτική γίνεται 
στους θεραπευτικούς 

χώρους της Expansion Clinic 
με εποπτεία από έμπειρους 

συμβούλους. 

Προσωπικές 
Εκπαιδευτικές 

Συνεδρίες

Στους θεραπευτικούς 
χώρους θα προσφέρονται 

οι προσωπικές 
εκπαιδευτικές συνεδρίες 
της Expansion Method 
από πιστοποιημένους 

συμβούλους. Η 
ολοκληρωμένη εφαρμογή 

της μεθόδου έχει ως 
στόχο να εκπαιδεύσει 

τον συμβουλευόμενο να 
εφαρμόζει τη μέθοδο στον 
εαυτό του χωρίς τη βοήθεια 

του συμβούλου.

 Αυτό επιτυγχάνεται με 
την ολοκλήρωση τριών 

εφαρμογών της μεθόδου και 
με ένα online εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.

Workshops
Πολιτών και 

Επιχειρήσεων

Σκοπός μας είναι να 
παρέχουμε την καλύτερη 
δυνατή υπηρεσία για να 
έχουμε και τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα. 

Για να το πετύχουμε 
αυτό συνεργαζόμαστε 

με τους καλύτερους 
εισηγητές, πλαισιωμένους 

από τους πιο έμπειρους 
Συμβούλους της μεθόδου. 

Χρησιμοποιούμε τελευταίας 
τεχνολογίας tablet με απλό 

διαδραστικό πρόγραμμα. Δεν 
χρησιμοποιούμε χαρτί, εκτός 

και αν δεν είναι απολύτως 
απαραίτητο. 

Ο χώρος θα χρησιμοποιείται 
και τις ανάγκες του 
Expansion Business 

Coaching.
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Στατιστικά Δράσης
Σε όλη τη Δράση κρατάμε στατιστικά στοιχεία από 
τους ανθρώπους που συμμετέχουν, έτσι ώστε να 
έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την ποιότητα των 
υπηρεσιών μας, και να τις βελτιώνουμε διαρκώς.

 Όλη η Δράση παρακολουθείται στενά από μια 
ομάδα ερευνητών και ψυχολόγων που αναλύουν 
όλα τα στοιχεία της και προτείνουν διαρκώς 
βελτιωτικές ενέργειες βασισμένες πάνω στις ανάγκες 
της κοινωνίας. Η επικεφαλής της ομάδας είναι η 
ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια Γεωργία Χατζηνικολάου. 

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικά από τα 
στατιστικά ευρήματα της έρευνάς μας μέχρι και το 
τέλος της 2ης φάσης (βλέπε σελ. 18). 

Η έρευνα 2000 ατόμων έγινε σε σταθμισμένο δείγμα 
περίπου 50 ατόμων και βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα τελικά 
ευρήματα θα παρουσιαστούν σε Ημερίδα στο τέλος 
της Δράσης.

Δείγμα:

Φύλο: 53,1% Γυναίκες, 43,8% Άνδρες, 3,1% Δεν απαντώ 

Ηλικία: 68% 30-42 χρονών, 12% κάτω των 30, 18% άνω 
των 42, 2% Δεν απαντώ 

Οικογενειακή Κατάσταση: 51,6% Ελεύθεροι, 16,1% Σε 
σχέση, 12,9% Διαζευγμένοι, 6,5& Παντρεμένοι, 12,9% 
Άλλο. 

Μορφωτικό Επίπεδο: 28,1% Μεταπτυχιακό- 
Διδακτορικό, 28,1% Τριτοβάθμια- Πανεπιστημιακή 
Μόρφωση, 25% ΙΕΚ - Ιδιωτικές σχολές, 12,5% 
Δευτεροβάθμια, 6,3% Απόφοιτοι ΤΕΙ 

Το 87,5% είχαν δοκιμάσει και άλλους τρόπους για να 
βελτιώσουν τη ζωή τους και την ψυχολογία τους. Το 
71,4% αυτών σε σεμινάρια Αυτογνωσίας, 64,3% σε 
Ολιστικές Θεραπείες, 46,4% μέσω Ψυχοθεραπείας και 
14,3% με Φαρμακευτική αγωγή.

Πρωτότυπο και αποτελεσματικό! 
Πολυτίμη Σταυροπούλου

Κατάφερα να πω για πρώτη φορά 
στην ζωή μου ότι αγαπάω τον 
εαυτό μου. Αθανάσιος Μπόμπος

Αυτές τις 2 ημέρες βίωσα μια 
εκπληκτική εμπειρία και βρήκα 
την αληθινή δύναμη μέσα μου. 
Σταματίνα Σολδάτου

Περίμενα πράγματα, αλλά αυτό 
έχει ξεφύγει από κάθε προσδοκία 
μου. Ελένη Αβορίτη

Επιβεβαίωσα ότι τελικά υπάρχει 
μια μέθοδος που λειτουργεί 
γρήγορα και απλά μέσα σε αυτό το 
χαοτικό τοπίο. Κατερίνα Γκριτζάπη

Εξαιρετική εμπειρία! Μαρία 
Τσαρουχά

Συναισθηματική 
Βελτίωση

Βελτίωση των 
επιπέδων Άγχους 

και Στρες 

Επίλυση 
προβλήματος

(στην ερώτηση: Νιώθετε οτι τώρα 
θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε 
το θέμα σας αποτελεσματικότερα;)

Στο τέλος κάθε Expansion Workshop ζητάμε από 
τους συμμετέχοντες να μας γράψουν μερικά λόγια 
για την εμπειρία τους. Αυτές είναι μερικές από τις 
επώνυμες μαρτυρίες τους:

Ικανοποίηση 
Συμμετεχόντων

To συντριπτικό ποσοστό των 
75,8% έδωσε 5 αστέρια 

και το μόλις 15,2% 4 αστέρια

“Με βοήθησε να φωτίσω το 
παρελθόν μου και μου έμαθε τον 
τρόπο να απελευθερώνομαι από 
τους περιορισμούς μου και χωρίς 
φόβο να ακολουθώ τον δρόμο που 
με εκφράζει δημιουργικά.”
Κώστας Κωστόπουλος, Σκηνοθέτης

74,2%
Πολύ και Πάρα 

πολύ

77,4%
Πολύ και Πάρα 

πολύ

83,9%
Πολύ και Πάρα 

πολύ
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Πλάνο Δράσης

ΦΑΣΗ
Core Installation

ΦΑΣΗ

Ιανουάριος - Απρίλιος 2016. 

Περιελάμβανε: 

Παρουσίαση της Δράσης | 15η 
ημερίδα Ρεφλεξολόγων | Δημαρχείο 
Παλαιού Φαλήρου | 8 Μαΐου 2016 

Ενημερωτική ομιλία στον σύλλογο 
καρκινοπαθών ΚΕΦΙ 

Ενδυναμωτικές ομιλίες με θέματα: 
Βελτίωση των σχέσεων, Βελτίωση 
της καριέρας, Διαχείριση Άγχους-
Στρες κ.α. κάθε Δευτέρα όλον τον 
Απρίλιο. 

Συνεντεύξεις σε Ραδιοφωνικές 
εκπομπές όπως στα Παραπολιτικά 
FM, 9.84, Βήμα FM. 

Μικρής κλίμακας Expansion 
Workshop σε ευαίσθητες κοινωνικά 
περιοχές (Αθήνα, Χίος) 

Έντονη παρουσία με Motivational 
Posts και ενημερωτικά άρθρα στα 
Social Media.

Μάιος - Αύγουστος 2016. 

Περιελάμβανε: 

RoundTable Discussion για θέματα 
ψυχολογικής βελτίωσης με τη Βίκυ 
Χατζηβασιλείου | Ιανός | 9 Μαΐου. 
200 άτομα 

Προσφορά Expansion Method 
σε ανθρώπους που πάσχουν από 
Καρκίνο | 144 δωρεάν ωριαίες 
συνεδρίες. 

Festival Σύγχρονης Διαβίωσης | 
Πάρκο Τρίτση | 20-22 Μαΐου | 1100 
άτομα. 

6 Expansion Workshops, Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Χίος με μέσο όρο 
προσέλευσης | 240 άτομα. 

Οργάνωση 3 Expansion Retreats | 
Επίδαυρος, Σύρος, Αχέροντας 

Προβολή: 24Media, Αλήθεια 
TV, Βήμα FM, Παραπολιτικά FM, 
Έμπνευση FM, Huffington post, 
News 247, Ladylike, Όμορφη Ζωή.

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Περιλαμβάνει:

Τουλάχιστον 2 Expansion Workshop 
κάθε μήνα (στόχος: 100 άτομα/ 
Workshop συνολικά: 1.000 άτομα). 

Παρουσίαση 2 Bar Theater 
ενδυναμωτικών παραστάσεων 
την εβδομάδα (σκοπός 50 άτομα/
παράσταση, σύνολο: 1.800 άτομα) 

Έντονη Παρουσία στα social media: 
ενδυναμωτικά posts, ενημερωτικά 
άρθρα (στόχος 350.000 άτομα). 

Ειδικές προσφορές σε online 
ψυχολογικά εργαλεία (500 άτομα). 

Συνεργασίες με ιδρύματα, 
συλλόγους και εταιρίες για την 
προώθηση της Δράσης και την 
Συναισθηματική Ενδυνάμωση του 
προσωπικού τους. 

Επαγγελματικό τμήμα 
Expansion Method για ψυχολόγους 
με ενδεικτικό κόστος με στόχο 
να στελεχωθεί με 10 νέους 
επαγγελματίες.

Expansion Business Model

Το παραπάνω 
επιχειρηματικό σχέδιο 
είναι μελετημένο για να 
καταφέρει να ενδυναμώσει 
συναισθηματικά το 1% του 
πληθυσμού της Ελλάδας. 

Θα τα καταφέρει με ένα 
νέο μοντέλο επιχείρησης 
που βασίζεται πάνω στην 
ελληνική πραγματικότητα, 
με ανθρώπους που τους 
ενώνει όχι μόνο το όραμα 
και η επέκταση της 
επιχείρησης, αλλά κοινές 

αξίες και αρετές όπως 
Αγάπη, Αποδοχή, Φροντίδα, 
Ευγνωμοσύνη, Ανιδιοτέλεια. 

Αξίες ξεχασμένες από το 
παγκόσμιο επιχειρείν, αλλά 
όχι από τη μικρή ελληνική 
επιχείρηση. 

Τώρα, μέσω της Δράσης, 
εφαρμόζουμε το μοντέλο 
αυτό σε ένα πολύ 
μεγαλύτερο πλαίσιο.

ΦΑΣΗ
Core Expansion

ΦΑΣΗ
Pre Completion

ΦΑΣΗ
Completion
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Περιλαμβάνει:

Expansion Clinic: Κλινικής Άμεσης 
Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης | Δυνατότητα 
εξυπηρέτησης 18 ατόμων ημερησίως με 
προσωπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες της 
Expansion Method (στόχος 1.000 άτομα). 

Τουλάχιστον 2 Expansion Workshops 
κάθε μήνα (στόχο 100 άτομα/workshop 
συνολικά: 2.000 άτομα). 

Art interactive installation: “Αναγέννηση”, 
ένα υβριδικό διαδραστικό βιωματικό 
δρώμενο, βασισμένο στα Ασκληπιεία, στη 
μέθοδο Expansion, στα mystery rooms 
και τη μέθοδο Αμπράμοβιτς. Στόχος να 
προσελκύσει 10.000 άτομα. 

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις: Bar Theater, 
Stand Up Comedy Festivals, Μουσικές 
ενδυναμωτικές εκδηλώσεις κ.α. 

Προσφορά δωρεάν Expansion Method 
σε αστέγους του Δήμου Αθηναίων και σε 
ασθενείς HIV και καρκίνου. 

Έκδοση και παρουσίαση αποτελεσμάτων 
των ερευνών. 

Ημερίδα: Tα αποτελέσματα της έρευνας της 
Δράσης. 

Έντονη Παρουσία στα social media με 
ενδυναμωτικά posts, ενημερωτικά άρθρα. 

Ειδικές προσφορές σε online ψυχολογικά 
εργαλεία (στόχος 1.000 άτομα). 

Συνεργασίες με ιδρύματα, συλλόγους και 
εταιρείες για την προώθηση της Δράσης 
και τη Συναισθηματική Ενδυνάμωση του 
προσωπικού τους. 

Δύο Επαγγελματικά τμημάτα Expansion 
Method για ψυχολόγους με ενδεικτικό 
κόστος (στόχος 20 νέοι επαγγελματίες). 

Αγγλόφωνο Επαγγελματικού τμήματος 
Expansion Method σε ψυχολόγους 
με ενδεικτικό κόστος (στόχος 20 νέοι 
επαγγελματίες με διεθνείς προοπτικές).

Εξαγωγή
Όλη η Δράση θα εξαχθεί στο 
εξωτερικό. Τα workshops, Ex-
pansion Clinic, Προσωπικές και 
μαζικές εφαρμογές της μεθόδου. 
Ο σκοπός θα αναβαθμιστεί στο να 
ενδυναμώσουμε συναισθηματικά 
όλη την Ευρώπη



Ποιοι είμαστε
Συνεργασίες

Συνεργασίες

‘’Μόνο η καλύτερη ομάδα θα 
μπορούσε να πραγματώσει 
το όραμα της Δράσης. 
Λειτουργούμε ως Ένα, με 
Αξίες εμπνευσμένες από την 
μέθοδο Expansion” 

Αργύρης Μάρδας Στραβελάκης
Director

Διευθυντής της ΡΟΗΣ και εμπνευστής της 
Expansion Method, Συγγραφέας, Σκηνοθέτης και 
Επιχειρηματίας. Από το 2009 έχει αφιερώσει τη ζωή 
του στη διάδοση της Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης 
με τα εργαλεία της Expansion Method.

Άντζυ Νομικού
Δημόσιες Σχέσεις

Με μεγάλη εμπειρία, 
γνώση και συνεργασίες 
όπως: Όμιλος Λαλαούνη, 
Τηλεοπτικοί σταθμοί, Θέατρα 
κ.α.

Αθανάσιος Λυμπεριάδης
Expansion Business

Επιχειρηματίας, σύμβουλος 
επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε 

Ευρώπη και Ασία.

Προβολή
Εκδοτικοί Όμιλοι

Για την προβολή συνεργαζόμαστε 
με την 24 MEDIA, τον μεγαλύτερο 

και ταχύτερα αναπτυσσόμενο 
ψηφιακό εκδοτικό όμιλο στην 

Ελλάδα, που διαχειρίζεται πάνω 
από 15 premium brands, αλλά και 

με την www.omorfizoi.gr, δημοφιλή 
blogs και sites. 

Γεωργία Χατζηνικολάου
Επιστημονική Υπεύθυνος

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια 
και Υπεύθυνη της επιστημονικής 
ομάδας της Expansion Method.

Playinteractive
Event Designer

Για την άρτια οργάνωση των 
εκδηλώσεων με την εταιρεία 

παραγωγής Playinteractive, που 
από το 2001 έχει συνεργαστεί 
με μεγάλες επιχειρήσεις όπως 
την Village Hellas, Mont Blanc 

κ.α. Γνωστή για τα ευφάνταστα 
καλλιτεχνικά event της.

Αγγελική Αρβανίτη
Πολιτισμολόγος

Πολυταξιδευμένη αναλαμβάνει 
την ανάλυση της επίδρασης της 

Δράσης στην Κοινωνία.

Biggest Online Brands
Online Προβολή

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες 
και πιο σύγχρονες ιντερνετικές 
πλατφόρμες όπως: MailChimp, 

Hootsuit, Setmore, Google Drive 
κ.α., κρατώντας το επίπεδο της 

επικοινωνίας μας στο υψηλότερο 
επίπεδο.

Στη δράση παρέχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους οι Σύμβουλοι: Γιάννα Φαφαλιού, Ψυχολόγος - 
Ψυχοθεραπεύτρια, Άννα Φιλίππου, Ολιστική θεραπεύτρια, Αργυρώ Κλαδιά, Ψυχολόγος - Life Coach, Βενετία 
Αβορίτη, Κοιν. Λειτουργός - Life Coach.
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Σας Χρειαζόμαστε
“Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα” 

Σας προσκαλούμε! Κάθε επιχείρηση, σύλλογος, ΜΚΟ που θα συνεργαστεί 
με τη Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης, κερδίζει πολλαπλά οφέλη και 
συμμετέχει σε μια από τις πιο ολοκληρωμένες Δράσεις στην Ελλάδα. 

10.000 
Ενδυναμωμένοι 
Έλληνες
Συνδυάζοντας την Επιχείρηση, το 
Σύλλογο, τη ΜΚΟ σας με τη Δράση 
κερδίζετε αφοσιωμένους πελάτες, 
ευχαριστημένους ανθρώπους, που 
νιώθουν ευγνωμοσύνη για την 
προσφορά σας. 

Όλες μας οι Δράσεις έχουν ποσοστό 
ικανοποίησης συμμετεχόντων άνω 
του 80% (workshops, προσωπικές 
εφαρμογές, κοινωνικές δράσεις). 

Ταυτόχρονα, συμμετέχετε ως 
ευεργέτες και συνεργάτες σε 
μεγάλες επιστημονικές έρευνες 
που τα αποτελέσματά τους θα 
παρουσιαστούν σε επιστημονικά 
Forums και blogs.

Οφέλη:
Συμμετοχή στην πρωτοποριακή για τα ελληνικά 

δεδομένα Δράση μακράς διάρκειας (Ιανουάριος 
2016-Δεκέμβριος 2018), με πολλαπλές δυνατότητες 

προβολής και ανάδειξης. 

Συμμετοχή σε ένα από τα πληρέστερα δρώμενα και 
δυναμική προώθηση της επιχείρησής σας, για 2 χρόνια 

περίπου, μέσω του διαδικτύου και κυρίως μέσω 
των social media σε περισσότερους από 1.000.000 

χρήστες. 

Στοχευμένη και αποδοτική προβολή μέσω σύγχρονων 
και δυναμικών εργαλείων επικοινωνίας (websites, 
e-newsletters, facebook, pages - groups - events, 

twitter, youtube, δελτία τύπου, ραδιοφωνικά 
και τηλεοπτικά spot) των διοργανωτών, των 
συνεργαζόμενων φορέων και των χορηγών 

επικοινωνίας. 

Σύνδεση της εταιρείας σας με μια κοινωφελή δράση, 
με έντονο επικοινωνιακό ενδιαφέρον, που θα 

ενισχύσει το κοινωνικό της προφίλ (Ε.Κ.Ε.). 

Brand awareness (ενίσχυση αναγνωρισιμότητας) και 
ολοκληρωμένη προώθηση της επιχείρησής σας σε ένα 

στοχευμένο και αγοραστικά δυνατό κοινό. 

Ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική επιτόπια 
προβολή της εταιρείας σας, λόγω περιορισμένου 

αριθμού συμμετεχόντων, σε αντίθεση με τις 
πολυάριθμες θέσεις χορηγών άλλων παρόμοιων 

Δράσεων.

Πρόσβαση 
στο 1% του 
πληθυσμού

Workshops: 8.000 άτομα

Expansion: 2.000 άτομα

Κοιν. Δράσεις: 20.000 άτομα

Ενημέρωση: 1.000.000 άτομα

Ζητήστε μας να σας 
παρουσιάσουμε τις δυνατότητες 
και τις ευκαιρίες προβολής 
σε ένα προσωπικό ραντεβού 
και ελάτε μαζί μας να 
μεταμορφώσουμε το έθνος, έναν 
άνθρωπο την φορά.

Αργύρης Μάρδας Στραβελάκης
Υπεθυνος Δράσης
Τ: 2109841088
Ε: drasi@expansionmethod.com
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Expansion 
Δράση
Κοινωνικής 
Ενδυνάμωσης
Ιανουάριος 2015-Δεκέμβριος 2016

Ροή, Αμκε
Αλκυόνης 85, Παλαιό Φάληρο
Τ: 2109841088
www.drasi.eu
drasi@expansionmethod.com


