
Τ.Ι, “ORFEAS MUSIC STUDIOS" 

Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι ήταν χρόνος καλά “Ξοδεμένος”!!! Μόνο θετικά σχόλια 

έχω να κάνω σχετικά με το όλο εγχείρημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι δεν ήξερα τι 

να περιμένω αλλά και σε τι βαθμό απόδοσης… Ξεκίνησα λιγάκι σκεπτικός, καθώς ανάλογα 

“Σεμινάρια”, είναι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που γνωρίζω καλά πληρωμένα…ενώ εδώ δεν 

υπήρχε καμία απαίτηση…!!! Από την πρώτη κιόλας όμως συνάντηση μου ήταν ξεκάθαρη η 

σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός των εισηγητών και εξαφανίστηκε όποια “δεύτερη” σκέψη 

μπορεί να είχα στην αρχή. Όλοι οι εισηγητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, με έπεισαν ότι 

γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο τους. Η δουλειά και η προετοιμασία τους ήταν άψογη κάθε 

φορά, και έλαβα ερεθίσματα, τροφή για προβληματισμό - σκέψη & ανάλυση, πληροφορίες και 

γνώση που ανταποκρίνονται στην Πραγματικότητα ,και αποτελεσματικές μεθόδους τις οποίες 

εντάσσω ήδη στην καθημερινότητα της επιχείρησης μου και έχω αρχίσει να βλέπω 

αποτελέσματα!!!  Το ίδιο σημαντικές ήταν επίσης και οι προσωπικές συναντήσεις, καθώς σε αυτές 

δουλέψαμε πάνω σε συγκεκριμένες αδυναμίες της επαγγελματικής μου προσωπικότητας, και με 

αποτελεσματικό τροπή! Κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό καθώς η όποια αλλαγή ξεκινάει 

πάντα από εμάς τους ίδιους! Συνοψίζοντας θα ήθελα να πω ότι το BCC έχει ανθρώπινο πρόσωπο και 

αυτό οφείλεται στους συντελεστές του, που με την συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους με 

βοήθησαν σημαντικά!!! Αισθάνομαι τυχερός που έλαβα μέρος στο BCC. Ευχαριστώ πολύ ΟΛΗ την 

ομάδα του BCC, για την υποστήριξη τους κατά την διάρκεια των σεμιναρίων αλλά και για το γεγονός 

ότι παραμένουν ακόμα δίπλα μας!!! 

 

Σ.Μ, “La Grece J’ aime” 

 

Το La Grece J'aime ξεκίνησε να λειτουργεί 10 μήνες πριν την επιλογή μου για το πρόγραμμα και 

κυριολεκτικά ήρθε την καταλληλότερη στιγμή αφού είχα τόσο κουραστεί να προσπαθώ μόνη μου 

που παρόλο που το αγαπώ πολύ σκεφτόμουν ακόμα και να σταματήσω την λειτουργία του. Τρεις 

μήνες μετά το πρώτο "μάθημα" αισθάνομαι πιο σίγουρη από ποτέ για το εγχείρημα μου. Με την 

βοήθεια και την καθοδήγηση όλων των συμβούλων έχω καταφέρει πλέον όχι μόνο να θέσω τους 

σωστούς στόχους αλλά κυρίως να καθορίσω την σωστή στρατηγική προκειμένου να προωθήσω το 

site μου αποτελεσματικά. Προσωπικά, "πήρα" πράγματα από όλα τα σεμινάρια που έγιναν και 

υπήρχαν στιγμές που πραγματικά αισθανόμουν σα να ανακάλυπτα την Αμερική αφού μάθαινα 

πράγματα που ούτε φανταζόμουν πως μπορούν να με βοηθήσουν. Το μόνο που θα ήθελα ίσως να 

αλλάξω είναι να μπορούσα να είχα παρακολουθήσει το πρόγραμμα νωρίτερα για να μην είχα 

καταναλώσει τόση ενέργεια σε λάθος πράγματα αλλά όπως λέει και η παροιμία κάλλιο αργά παρά 

ποτέ.  Σας ευχαριστώ πολύ όλους! 

 

Τ.Α, Tina's accessories                              

 



Παίρνοντας μέρος στο πρόγραμμα του BCC απέκτησα γνώσεις για το πως στήνεται μια επιχείρηση, 

για το πως κοστολογείς τα προϊόντα, το ρόλο του μάρκετινγκ και άλλα πολλά. Πάνω απ' όλα όμως 

είναι οι άνθρωποι του BCC. Με ενθάρρυναν, το περιβάλλον ήταν ευχάριστο και <<τα μαθήματα >> 

τα έκαναν κατανοητά. Η ομάδα του BCC μου έδωσε την δυνατότητα να συνεχίσω. Με την καινούρια 

μηχανή που μου παραχώρησαν, μπόρεσα να κάνω την δουλειά μου καλύτερη και πιο γρήγορα. Δεν 

πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πάρει μέρος στο BCC και δεν θα βοηθηθεί!!! 

 

Λ.Κ, Κτήμα Θρίναξ               

 

“Αναζητώντας επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης, αποφάσισα να ασχοληθώ με την 

παρασκευή και εμπορία προϊόντων βασισμένα στο «ελαιόλαδο», εστιασμένος σε χειροποίητα 

σαπούνια. Συμμετέχω σε ομάδες καλλιεργητών, σεμινάρια για περιβαλλοντικά θέματα καθώς σε 

θεματικά εργαστήρια και πλέον έχω ξεκινήσει συστηματικά τη δραστηριοποίηση μου στην αναβίωση 

του παραδοσιακού χειροποίητου σαπουνιού και την εμπορία αυτού. Ξεκινώντας τα μαθήματα στο 

BCC δε πίστευα πως το επίπεδο θα ήταν τόσο υψηλό. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Άρτια δομή 

εκμάθησης, άριστη συνεργασία, πάρα πολύ καλή οργανωτική λειτουργία μα πάνω απ' όλα "ζεστοί" 

άνθρωποι. Η βοήθεια πολυεπίπεδη και τα οφέλη πολλαπλά. Τόσο επιχειρηματικά μέσω της 

ανάπτυξης "στρατηγικής" σκέψης όσο και προσωπικά μέσω της αξιολόγησης κι επανατοποθέτησης 

"δεδομένων" στην υπάρχουσα κατάσταση. Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε κάποιον να 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα γιατί αν και σύντομο, προσφέρει πολλά.” 

 

 

Γ.Χ, Shotokan Dojo                                

 

“Είμαι εκπαιδευτής Shotokan karate από το 1990. Έχω σπουδάσει φιλοσοφία και πρακτική της Hatha 

Yoga και έχω πτυχίο Βιολογίας από το Ε.Κ.Π Αθηνών. Στόχος μου είναι να διδάξω και να διαδώσω το 

Shotokan Karate και τη Yoga. Το BCC ήταν για μένα μια πολύ δημιουργική εμπειρία. Τα θέματα των 

σεμιναρίων, αναπτύχθηκαν με σαφή και κατανοητό τρόπο. Η συμμετοχή στην ομάδα, οι ασκήσεις 

και τα σχόλια των συμβούλων με βοήθησαν να εφαρμόσω τη θεωρία, να φτιάξω το δικό μου 

business plan και να κάνω σημαντικά και καθοριστικά βήματα για την υλοποίηση της  

επιχειρηματικής μου ιδέας. Όλη η ομάδα του BCC είναι άψογη, με διάθεση να μοιραστούν τις 

γνώσεις τους και την  επιχειρηματική τους εμπειρία και να προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα υψηλής ποιότητας.” 

 

Κ.Λ, Υφαντομπλεξίματα          

 

“Είμαι αρχιτέκτονας 10-ετής εμπειρίας, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Kingston University 

(Λονδίνο). Έχω αποκτήσει πρακτική εμπειρία δουλεύοντας σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα και 



το Λονδίνο ενώ τα τελευταία 5 έτη εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας προσωπικό 

γραφείο. Το ενδιαφέρον μου για το χειροποίητο αντικείμενο και την χρήση φυσικών υλικών, τόσο 

στην κλίμακα της αρχιτεκτονικής κατασκευής όσο στην μικρότερη κλίμακα των μικροαντικειμένων με 

έφερε σε επαφή τα τελευταία χρόνια με την τέχνη του σχεδιασμού επίπλων, της κεραμικής, της 

υφαντικής και της καλαθοπλεκτικής. Μελλοντικός μου στόχος είναι η συστέγαση της εμπορικής 

διάθεσης χειροποίητων κατασκευών/αντικειμένων με αυτή των εργαστηρίων, σε ένα χώρο που θα 

αφορά την χρήση φυσικών υλικών και την ανάδειξη παραδοσιακών τεχνικών χειροτεχνίας σε 

αντικείμενα σύγχρονων εφαρμοσμένων τεχνών και design. Η εμπειρία μου στο BCC μου παρείχε την 

βάση, τα πρώτα βήματα για την αρχή υλοποίησης μιας πολύ συγκεκριμένης αξιακής πρότασης.  

Λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων μου και της χειροποίητης φύσης της εργασίας μου, ήταν 

αρχικά δύσκολο να απομονώσω μια ιδέα και να την εξελίξω επιχειρηματικά. Με βοήθησε αρκετά το 

coaching να ξεκαθαρίσω το 'τοπίο' και να μπορέσω να κάνω την θεωρία πράξη. Στο σύνολο, βρήκα το 

πρόγραμμα πολύ καλά οργανωμένο και στελεχωμένο, να τρέχει σε ρυθμούς που μας βάλανε σε 

κινητικότητα, και σίγουρα θα το συνιστούσα και σε άλλους. 

 

 

 

 

Δ.Ρ, Ευόρροια 

 

“Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στις εναλλακτικές θεραπείες και διατηρώντας βαθμό διδασκαλίας 

στη Σαμανική θεραπεία Munay ki, στοχεύω στη δημιουργία ενός χώρου ζεστού και χαλαρωτικού, 

όπου θα μπορώ να προσφέρω στήριξη, θεραπεία και γνώσεις σε όσους περισσότερους ανθρώπους 

μπορώ. Η εμπειρία μου στο BCC ήταν μοναδική και εξαιρετικά εποικοδομητική. Πλαισίωσα και 

ανέπτυξα την ιδέα μου από άλλη οπτική, σαφώς πιο επαγγελματική και ολοκληρωμένη, 

αποβλέποντας στην λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά. Η συνεργασία μου με όλη την ομάδα 

ήταν εκπληκτική, δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση χάσιμο χρόνου. Παρακολουθώντας τα σεμινάρια 

και δουλεύοντας στις εργασίες των εισηγητών, με κατεύθυναν επαρκώς ώστε να αναπτύξω την ιδέα 

μου και να πιστέψω πως μπορεί να είναι επιτυχημένη. Ο επαγγελματισμός, η σοβαρότητα και η 

προετοιμασία όλων ήταν μοναδική, παραμερίζοντας οποιονδήποτε φόβο μας και αγκαλιάζοντας μας 

ως «οικογένεια». Ανεπιφύλακτα θα το συνιστούσα σε όσους γνωρίζω και μη. 

Εκπληκτικοί όλοι σας και σας ευχαριστώ από καρδιάς! 

 


