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Εγκάρδιες Ευχές για το Νέο Έτος 
σε όλη την Οικογένεια της GAMA Global!

Η χρονιά που έφυγε υπήρξε ασυνήθιστη- συνδυασμός χαράς, φόβου, πίστης, καινοτομίας και ΗΓΕΣΙΑΣ. 
Αναλογιζόμενη τις τεράστιες αλλαγές που έφερε για τα μέλη μας, σε όλη την υφήλιο, ξεκινώ το 2021 με 
ένα σύντομο μήνυμα και λίγες σκέψεις. 

Πρώτα απ'όλα, ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε εσάς που ηγείστε ομάδων, οικογενειών και τόσων άλλων, με τους 
αμέτρητους ρόλους τους οποίους έχετε αναλάβει. Ως ηγέτης της GAMA, είμαι σίγουρη πως αξιοποιήσατε 
τις ικανότητες και το πάθος σας καθ'όλο το 2020. 

Δεύτερον, συνεχίζουμε την προσωπική και αδιάλειπτη επικοινωνία μας με όλα τα Παραρτήματα, και τα 
          

αναγκαστικά περιόρισε τις μετακινήσεις, τα ταξίδια μου και τις δια ζώσης επαφές. 

Και, στο σημείο αυτό, με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι, παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν 
λόγω κορωναϊού, εσείς συνεχίσατε ακάθεκτοι την προσπάθεια και έτσι, τη χρονιά που μας πέρασε, ο 
αριθμός των μελών GAMA Global αυξήθηκε κατά 12% ενώ δημιουργήθηκαν δυο ΝΕΑ παραρτήματα, 
διοργανώθηκε το πρώτο virtual LAMP στην Ασία και η επωνυμία μας αναβαθμίστηκε ώστε να αποδώσει 
τη διεθνή μας παρουσία. 

            
            

της GAMA Global χρήσιμο θα ήταν να σας φέρουν πιο κοντά σε ηγέτες εκτός εθνικών συνόρων -και εκτός
Η.Π.Α. Συνεπώς, η αναβαθμισμένη επικοινωνία μας, σε συνδυασμό με νέα οφέλη, ξεκινά εδώ και τώρα με
την ηλεκτρονική έκδοση του ΝΕΟΥ E-Journal, του διμηνιαίου περιοδικού μας που σας προσφέρεται μαζί 
με τέσσερα νέα προνόμια. 

Η καινούργια χρονιά θα είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ! 
Το επάγγελμά μας και ΕΣΕΙΣ ως ηγέτες GAMA θα λάμψετε το 2021!

Και παραφράζοντας τα λόγια του Frank Scales, πρώην επικεφαλής της GAMA Global — 
«3,4,5, GAMA – Σας αγαπώ, πιστεύω σε σας και με κάνετε υπερήφανη!»

Ανυπομονώ να ξανασυναντηθούμε!
Ως τότε, να προσέχετε, μείνετε υγιείς και συνεχίστε να προστατεύετε τις ζωές σας.

Προεδρεία,  επικοινωνία στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια του 2020  όταν η πανδημία

Τέλος, αποτιμώντας την πρότασή μας και τα οφέλη που παρέχουμε, σε σας, τα μέλη μας, κρίναμε πως, 
καθώς τα κατά τόπους Παραρτήματα σας προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες και προνόμια,  τα κεντρικά



Αληθινή επικοινωνία σε έναν εικονικό κόσμο 
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Θέλετε αποτελεσματικές ψηφιακές συναντήσεις με 
προσηλωμένους πελάτες ή συνεργάτες;
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Featured 

Καλύτερη η Ζωή όταν Υπάρχει 
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος 

Όσοι διαθέτουν χρηματοοικονομικό σύμβουλο 
δηλώνουν ότι τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα, όχι απλώς 
με τα χρήματά τους αλλά και στη ζωή τους γενικότερα.

 
   Η εφαρμογή του μεταμορφωτικού στυλ ηγεσίας 
από τη Ramona Neely, μέλος GAMA Global στις 

Μπαχάμες, τον καιρό του COVID-19. 
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A NEW PLATFORM
FOR OUR MEMBERS

www.gama.global.org

Your Content.
Your Benefits.
Your Business. 

Grow your business with members-only articles, videos, newsletters, and much 
more designed exclusively for the GAMA Global community. Login today and 
access resources for financial security leaders just like you.

Visit www.gamaglobal.org today!

GAMAGlobal.org will be the central hub of your member experience. 
Visitors have access to the resource library, training, events,
and so much more. 
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Η δημιουργία σχέσεων αποτελεί θεμελιώδη ικανότητα των ηγετών στο χώρο των 
υπηρεσιών οικονομικής εξασφάλισης. Αν θέλουν να πετύχουν, οι ηγέτες θα πρέπει να
διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να δημιουργούν ανθρώπινα δίκτυα με 
θέρμη και να καλλιεργούν εγκάρδιες ανθρώπινες σχέσεις. Εν έτει 2020, τον καιρό της 
πανδημίας, αυτές οι δεξιότητες δοκιμάστηκαν σκληρά.  
«Είναι σα να υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακός στραμμένος προς εμάς, τους ηγέτες»,
παρατηρεί η Michelle Hubert, Αντιπρόεδρος της Farm Bureau Financial Services. 
«Δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από τις αντιξοότητες. Οφείλεις να σταθείς στο ύψος 
σου και να βρεις τρόπο να λειτουργήσεις». Οι ηγέτες στον κλάδο της οικονομικής 
εξασφάλισης προφανώς ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του 2020, η χρονιά όμως 
είχε διάρκεια. Αν, επομένως, σήμερα η ομάδα σας φαίνεται κουρασμένη, δεν 
αποκλείεται και να είναι. Στην Αμερική, λόγου χάριν, οι συναδέρφοι καθημερινά 
εργάζονται, κατά μέσο όρο, τρεις ώρες περισσότερο από ό,τι πριν την πανδημία.(1)

Επιπλέον, αποδεδειγμένα, αφιερώνουμε πολλές ώρες εργασίας κάνοντας 
βιντεοκλήσεις.Το Δεκέμβριο του 2019, το Zoom είχε περί τα 10 εκατομμύρια 
καθημερινούς χρήστες ενώ τον Απρίλιο του 2020 ο αριθμός τους είχε ξεπεράσει τα 
300 εκατομμύρια.(2) Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται τα εκατομμύρια των 
χρηστών άλλων συνεργατικών πλατφορμών. Παραδείγματος χάριν, οι χρήστες της 
πλατφόρμας Microsoft Teams από 20 εκατομμύρια το Νοέμβριο του 2019 έφτασαν τα
115 εκατ. το Νοέμβριο του 2020.(3) Όλες οι εικονικές συναντήσεις, που κάποτε ήταν 
ευχάριστα διαφορετικές, έχουν αρχίσει να γίνονται κουραστικές, πρωτίστως διότι στη 
διάρκειά τους ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να εργαστεί πιο σκληρά για να καταφέρει 
να ανταπεξέλθει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία.(4) 
Υπάρχει μάλιστα και επιστημονική ονομασία του γενικού αυτού φαινομένου: κόπωση 
λόγω Zoom, ήτοι «κούραση, ανησυχία ή και εξάντληση λόγω υπερβολικής χρήσης 
ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας». (5)

    
 

   

Καιρός να Ανεβάσετε τον
Πήχη στο Ψηφιακό σας

Επαγγελματικό Περιβάλλον
Αληθινή επικοινωνία σε έναν

εικονικό κόσμο
Ένα άρθρο της BY D E B R A G R O M M O N S

Είναι Δευτέρα,  νωρίς το πρωί.  Ανοίγετε την οθόνη του υπολογιστή στο γραφείο, 
το οποίο πλέον βρίσκεται στο σπίτι σας,  για την καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντηση
με την ομάδα σας μέσω Zoom.  Και ενώ το θέμα της συζήτησης είναι η εξεύρεση νέων
συνεργατών,  η Αλίκη μάλλον γράφει μήνυμα στο κινητό της, ο  Άλκης συνομιλεί
εμφανώς με κάποιον εκτός ομάδας και ο Ιάσωνας κρατά κλειστή την κάμερά του. 
Αίφνης,  συνειδητοποιείτε τι συμβαίνει :  Όλοι έχουν συνδεθεί μεν,  δεν υπάρχει
πραγματική σύνδεση δε.  Η δική σας άλλοτε δεμένη ομάδα ηγετών, ό λοι εκείνοι που
κάποτε εργάζονταν με πάθος,  τώρα μοιάζουν να στερούνται έμπνευσης. 
Εσείς,  εν τω μεταξύ ,  έχετε εφαρμόσει όλα όσα διαβάσατε και ακούσατε, σ ε άρθρα, 
δημοσιεύσεις, blogs  και podcasts μ ε οδηγίες για το πώς,  τον καιρό του κορωνοϊού ,  η
ομάδα σας θα καταφέρει να επικοινωνεί ψηφιακά και , έ τσι,   τα καταφέρατε για ένα
διάστημα. Τώρα,  ωστόσο,  γιατί δε βλέπετε αποτέλεσμα;
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UP YOUR DIGITAL GAMEIT’S TIME TO STEP 

Εντούτοις, παρά τα πολλά μειονεκτήματα, οι
τηλεδιασκέψεις παραμένουν ένας από τους
καλύτερους τρόπους εικονικής σύνδεσης. 
«Δεν έχουμε αξιοποιήσει την τεχνολογία στο
μέγιστο», παρατηρεί ο Devin Gaffney, 
Διευθυντής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης στην
AAA Life. «Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο 
τηλεδιασκέψεων, ο κόσμος βρίσκεται στα 
πρόθυρα της εξάντλησης διότι, αν και 
μάθαμε να χρησιμοποιούμε το Zoom για 
μίτινγκ, δε μοχλεύουμε το σύνολο των 
χαρακτηριστικών του και δεν εξασφαλίζουμε
την πλήρη συμμετοχή όλων». 
Εν ολίγοις, είναι καιρός να ανεβάσετε τον 
πήχη στο ψηφιακό σας επαγγελματικό
περιβάλλον.

   

      
     

σεις», επισημαίνει ο Gaffney. «Θα πρέπει, 
όμως, να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τις 
τηλεδιασκέψεις ως εργαλείο επικοινωνίας 
και να τις δούμε ως ευκαιρίες συνεργασίας».

« Πολλά μπορούμε να κάνουμε ώστε να

Εφαρμόστε τον κανόνα του 4λεπτου

συμμετάσχουν ενεργά όλοι στις βιντεοκλή-

Η πλειονότητα των πλατφορμών προσφέρει
επιλογές ταυτόχρονης εργασίας σε 
μικρότερες ομάδες εκτός ολομέλειας, διεξαγωγής σφυγμομετρήσεων και χρήσης εικονικού μαυροπίνακα, εργαλείων δηλ.τα οποία οι 
επαγγελματίες εκπαίδευσης & ανάπτυξης χρησιμοποιούν ενθαρρύνοντας την ομαδική εργασία και την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων. 
Μεταξύ άλλων, το Δίκτυο Hoopis Performance Network (HPN) χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής εκπαίδευσης σε εικονικές αίθουσες εδώ 
και μια δεκαετία. Ο Joey Davenport, Πρόεδρος και Διευθυντής του HPN, εξηγεί: «Ο κόσμος συνήθως ταυτίζει την ψηφιακή εκπαίδευση με 
ένα webinar που ακολουθείται από ερωτηματολόγιο τύπου γκάλοπ, αλλά η εικονική, ψηφιακή, αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να είναι πολλά 
περισσότερα». Το HPN δείχνει στους εκπαιδευτές με ποιούς τρόπους θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων από την πρώτη 
στιγμή, εγκαίρως και τακτικά. «Όταν δε βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο, αν δεν κοιτάς κατάματα το συνομιλητή σου, ό,τι άλλο υπάρχει γύρω του 
κινδυνεύει να αποσπάσει την προσοχή του και παύει να σε παρακολουθεί», προσθέτει ο Davenport. 

«Κατά κανόνα, ανά τέσσερα λεπτά περίπου, εσείς θα πρέπει να ελέγχετε κατά πόσον οι συμμετέχοντες παραμένουν προσηλωμένοι».
Εντάξτε, λοιπόν, στο πρόγραμμά σας και τη συμμετοχή της ομάδας ώστε να μη διασπάται η προσοχή της κατά τις εικονικές συναντήσεις. 
Λ.χ. στα τέσσερα λεπτά βάλτε μια σφυγμομέτρηση, αλλάξτε ομιλητές, κάντε εμβόλιμες ερωτήσεις ή ο,τιδήποτε άλλο μπορεί να διατηρήσει 
ψηλά το βαθμό συγκέντρωσης και αλληλεπίδρασης. 

Διαφοροποιηθείτε

Από την αρχή της πανδημίας, η Hubert τετραπλασίασε τη συχνότητα της επικοινωνίας με την ομάδα της. Ένα χρόνο μετά, εξακολουθεί την
τακτική επικοινωνία που έχει πια διανθίσει με sms, τηλεφωνικές συνομιλίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και webinars, 
συμπεριλαμβανομένου του Finseca Cares Act webinar αποκλειστικά για ασφαλιστικούς συμβούλους της Farm Bureau.
Και ο Brian Wilson, Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας Mutual of Omaha, εξηγεί ότι περιόρισε τις βιντεοκλήσεις προς τους συνεργάτες του:
«Δεν ήταν απαραίτητη η συχνή επικοινωνία από την αρχή. Φρόντισα να κάνω εκπαιδεύσεις κάθε μέρα μέσω Zoom για περίπου 4 εβδομά-
δες. Όπως μου είπαν κάποιοι από τους συμβούλους, αυτό ήταν που τους κράτησε στο παιχνίδι». Μέσα στο καλοκαίρι ο Wilson άρχισε να 
περιορίζει τον αριθμό των συναντήσεων μέσω υπολογιστή. «Συνειδητοποίησα ότι αποδεικνύονταν αντιπαραγωγικές.
Έπρεπε να τις κάνω πιο ενδιαφέρουσες».

Σήμερα, ο Wilson χρησιμοποιεί μηνύματα κειμένου για να παρακολουθεί την ατομική δραστηριότητα ανά σύμβουλο και το Slack για 
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επικοινωνία ομαδική. «Ξεκινήσαμε με πέντε κανάλια και τώρα καλύπτουμε ως και έντεκα διαφορετικά θέματα σε κάθε συζήτηση». 
Η ομάδα όλη μαζί,  κάθε πρωί, μ παίνει στο Slack  και μαζί κλείνουν την ημέρα με τον αποκαλούμενο "νικηφόρο αποχαιρετισμό". 
«Δε με νοιάζει καθόλου αν θα πείτε μια ιστορία νίκης, π ροσωπικής ή επαγγελματικής. Ε κείνο που με νοιάζει είναι,   κλείνοντας, ν α μοιραστείτε
εκείνη , τ η μια,  νίκη που σημειώσατε σήμερα», ε ξηγεί ο Wilson  στην ομάδα του . 

Ούτε οι επικεφαλής του HPN  βασίζονται αποκλειστικά στη βίντεο-διάσκεψη . « Κάντε ένα ωραίο,  παλιό, κ λασικό,  τηλεφώνημα όπως παλιά», 
συνιστά ο Davenport. «Η  χρήση του τηλεφώνου κάνει τη διαφορά στο σημερινό περιβάλλον που ζούμε και εργαζόμαστε και ,  εξάλλου, 
πάντοτε στον κόσμο εντυπώνεται το διαφορετικό και όχι οι ομοιότητες». 
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Αφήστε τις τυπικότητες

               
                 

        
                  
           

είσαι, αλήθεια;" Μια μόνο λέξη αλλάζει, είναι γεγονός, τα πάντα— βελτιώνει τη συζήτηση, τη σχέση και την ηγεσία».
Ο Wilson συμφωνεί ότι «θεωρούσαμε τις σχέσεις δεδομένες, σα να φύτρωναν και να θέριευαν μόνες τους. Σήμερα χρειάζεται να καταβάλλουμε 
προσπάθειες για να έρθουμε πιο κοντά. Νομίζαμε ότι είμασταν κοντά πριν, αν και δεν ήμαστε. Οι σχέσεις έχουν μεγαλύτερο βάθος τώρα πια. 
Εκτιμούμε περισσότερο και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο». Έπειτα, ο Wilson αναφέρεται στον "έλεγχο ευημερίας", όπως τον ονομάζει, των 
μελών της ομάδας του, διευκρινίζοντας ότι επικοινωνεί καθημερινά με καθένα για να μαθαίνει πώς πάνε.«Δεν είναι επαγγελματικό εκείνο το 

                
             

                  
             

                  
                

τον οποίον εργάζονται, ο καθένας στο σπίτι του, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της νέας τους ζωής με την τηλε-εργασία. Επίσης, τόσο η Hubert 
                

                
 

Ξεκινήστε πρώτα εσείς

Πώς μπορούν οι ηγέτες να καλλιεργήσουν βαθύτερους δεσμούς επικοινωνίας στην ομάδα; Ο White επιμένει ότι αυτό ξεκινάει από τους ίδιους τους
ηγέτες. «Φροντίστε να είστε οι πρώτοι που θα ανοιχτείτε, οι πρώτοι που θα μοιραστείτε, θα παραδεχτείτε πως δυσκολεύεστε και οι πρώτοι που 

                    
                 
                  

                     
                     

συχνή, ώστε να ξέρουμε ακριβώς ποιος και πότε χρειάζεται βοήθεια». 

Μεταδώστε το

                   
                     

    
                     

εμπλουτίζουμε τις σχέσεις μας. «Χρόνια τώρα μιλάμε για "κουλτούρα"», υπογραμμίζει ο Wilson, «και η περίοδος αυτή είναι πρόσφορη. 
Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι μέσα από αυτή».
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Έρευνα του Ιδρύματος Finseca  αποδεικνύει ότι οι πλέον πετυχημένοι ηγέτες στον κλάδο της χρηματοοικονομικής εξασφάλισης κάνουν πολλά
περισσότερα από το να συσφίγγουν απλώς τις σχέσεις των μελών της ομάδας.  Συγκεκριμένα,  κάνουν τα πάντα για να καλλιεργούνται ισχυροί, 
προσωπικοί δεσμοί.(6) «Η  ανάπτυξη ισχυρών δεσμών απαιτεί συστηματική προσπάθεια», ε ξηγεί ο Mick White  του "100 Year Manifesto". 
«Οφείλουμε να ορίσουμε τι σημαίνει προσωπική επικοινωνία, κ αι συχνά αυτή αφορά περισσότερο τα κοινά ενδιαφέροντα και λιγότερο τις γερές
προσωπικές σχέσεις», και συνεχίζει. «Ε μείς προχωράμε πέρα από την επιδερμική επικοινωνία.  Αντικαταστήστε το "Πώς είσαι ;" μ ε το "Πώς

τηλεφώνημα, απλώς θέλω να ξέρω πώς είναι και να τους προσφέρω την ευκαιρία να μιλήσουν για ό,τι συμβαίνει».
Και το Δίκτυο HPN  της εταιρείας Hoopis  εφαρμόζει παρεμφερείς διαδικασίες. «Η  ομάδα των επικεφαλής φροντίζει οπωσδήποτε να τηλεφωνεί
στους υφισταμένους», ε ξηγεί ο Davenport, «και ειδικά σε άτομα με τα οποία δεν υπάρχει συχνή επαφή.   Τον καιρό που όλοι πηγαίναμε στην
Εταιρεία,  βλεπόμαστε. Τ ώρα,  υπάρχουν φορές που περνάνε μήνες ολόκληροι χωρίς να συνομιλήσουμε με ανθρώπους του μη-άμεσου περιβάλ-
λοντός μας αφού δε βλεπόμαστε καθημερινά.  Επομένως, χ ρειάζεται προσπάθεια για να μείνουμε σε επαφή». Και η πιο μικρή χειρονομία μπορεί
να βοηθήσει να οικοδομηθούν σχέσεις με ουσία.  Γι'αυτό, σ την AAA Life,  όλη η ομάδα του Gaffney  κοινοποίησε προς όλους φώτο του χώρου από

όσο και ο Davenport σ τέλνουν κομψά πακέτα στα μέλη των αντίστοιχων ομάδων τους,  που περιέχουν μάσκες,  σνακ,  αντισηπτικό χεριών ή καικά
ρτα δώρου Starbucks, ε ν όψει της εικονικής συνάντησης, α φού ,  όπως εξηγεί η  Hubert «οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν ότι τους αγαπούν και
τους νοιάζονται». 

ζητούν βοήθεια». Αυτό που περιγράφει ο White,  όπως και οι υπόλοιποι ηγέτες,  είναι η πραγματική ηγεσία — η προθυμία να ηγηθείς με διαφάνεια
και διάθεση να δείξεις ευαίσθητος και τρωτός,  να πεις πως « Είναι δύσκολη η κατάσταση και εγώ δυσκολεύομαι».  Ταυτόχρονα,  οι ηγέτες οφείλουν
να έχουν επίγνωση των προκλήσεων στη ζωή των μελών της ομάδας. «Ε γώ,  δεν έχω παιδιά»,  αναφέρει η Hubert, «άρα οφείλω να θυμάμαι ότι
κάποιοι άλλοι ίσως δυσκολεύονται πολύ αυτή τη στιγμή να συνδυάσουν τη δική τους τηλεργασία με την τηλεκπαίδευση των παιδιών στο ίδιο σπίτι .
Ως ηγέτες,  πρέπει να δίνουμε το χώρο που χρειάζεται ο άλλος για να μπορέσει να τα καταφέρει.   Επιβάλλεται να έχουμε καλή επαφή ,  και αρκετά

Η οικοδόμηση ισχυρών δεσμών επικοινωνίας δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου . «Π ρέπει από μας να διδαχτούν οι επικεφαλής των ομάδων μας
αυτές τις δεξιότητες»,  λέει ο Gaffney, «και εκείνοι με τη σειρά τους θα διδάξουν τις δικές τους ομάδες κ.ο. κ., μ έχρι η διαδικασία να ρέει ,  και να
διαχέεται σε όλον τον οργανισμό».
Αν κάτι καλό μας άφησε το 2020, ε ίναι ότι μας έμαθε να εκτιμούμε την αξία της αληθινής επικοινωνίας,  να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε και να
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Οι ειδικοί συνιστούν την ενεργό συμμετοχή όλων κάθε τέσσερα λεπτά. 
Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ιδέες και τις προτάσεις που 

ακολουθούν προκειμένου να πετύχετε το στόχο του τετράλεπτου. 
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DIGITAL MEETINGS ENGAGEMENT CHALLENGE

“Time to up your (digital) game,” Debra Grommons, Finseca Leadership 1.14.2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 • Εκφραστείτε και μέσω chat

Χρησιμοποιήστε το chat χωρίς περιορισμούς. Κάντε την αρχή με κλειστές ερωτήσεις, 
         

    
Επίσης, το chat είναι ιδανικό για να εκφράσει κάποιος τη σύμφωνη γνώμη του/της 
χωρίς να χρειαστεί να διακόψει τον ομιλητή.

 • Παίξτε με την κάμερα

Χρησιμοποιήστε την κάμερα όπως θα κάνατε εάν επρόκειτο για ψηφοφορία με 
ανάταση της χειρός, δηλ. ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κλείσουν τις δικές τους 
κάμερες, θέστε τους ένα ερώτημα, και εξηγείστε πως μόνο αν η απάντησή τους στο 
συγκεκριμένο ερώτημα είναι καταφατική θα πρέπει να ανοίξουν την κάμερα.

 • Φτιάξτε τη δική σας δημοσκόπηση

Οι δημοσκοπήσεις μπορούν να δείξουν ποιος κατάλαβε και τι (κάτι σα γρήγορο 
διαγώνισμα), κατά πόσον οι συμμετέχοντες συμφωνούν με μια δήλωση, ή και να
σπάσουν τον πάγο. Αν δεν υπάρχει λόγος να διεξάγεται επωνύμως η σφυγμομέτρηση,
προτιμότερη η ανωνυμία και φροντίστε να το αποσαφηνίσετε εξαρχής.

 • Μιλήστε δυνατά

Στην αρχή κάθε εικονικής συνάντησης, ενημερώστε ότι περιμένετε από τους 
συμμετέχοντες να εκφράζουν μεγαλόφωνα (ή και μεσω του chat) τη σύμφωνη γνώμη, 
ή και τη διαφωνία τους, με "ναι" και "όχι". 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Η επιστροφή του μαυροπίνακα

Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη του post-it, ακόμη και αν το αυτοκόλλητο σημείωμα 
έγινε πια ψηφιακό. Υπάρχουν αρκετά online εργαλεία που επιτρέπουν σε σας και 
στους συμμετέχοντες στη συνάντησή σας να κάνετε brainstorming και να βάζετε σε 
τάξη τις ιδέες σας σε πραγματικό χρόνο. Μας αρέσει το Miro ενώ και το Google 
διαθέτει αντίστοιχο εργαλείο δωρεάν.

 • Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες

Αξιοποιήστε την ύπαρξη των breakout rooms που θα δώσουν το χρόνο και την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωριστούν καλύτερα κσι να συνομιλήσουν μεταξύ 
τους. Οι μικρές αυτές εικονικές αίθουσες αποδίδουν ακόμη καλύτερα άπαξ και εσείς 
δώσετε σαφείς οδηγίες διαχείρισης του χρόνου όσων θα βρίσκονται εντός. 
Περισσότερες ιδέες για πρωτόκολλα συζήτησης προς χρήση σε κάθε είδους 
συνάντηση, διαδικτυακή ή μη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Harvard Graduate School
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μετά ενθαρρύνετε τους παριστάμενους να σχολιάσουν εγγράφως και, αφού τελειώσει
η "προθέρμανση",  συνεχίστε με ανοικτού τύπου ερωτήσεις. 

of Education κ αι πιο συγκεκριμένα υπό το "resource".
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Καλύτερη η Ζωή όταν Υπάρχει 
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Όσοι διαθέτουν χρηματοοικονομικό σύμβουλο δηλώνουν ότι τα πηγαίνουν πολύ 
καλύτερα, όχι απλώς με τα χρήματά τους αλλά και στη ζωή τους γενικότερα.

  
Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στη διαχείριση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων, αν και πολλοί είναι εκείνοι που στην πορεία 
διαπίστωσαν ότι η ζωή τους έγινε πολύ πιο εύκολη μόλις απέκτησαν επαγγελματία χρηματοοικονομικό σύμβουλο. 
Στο πλαίσιο της σύνταξης της έκθεσης Planning and Progress Study της Northwestern Mutual η εταιρεία μίλησε με 2000 ενήλικες 
Αμερικανούς και η έρευνά της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρηματοοικονομική σταθερότητα διαδραματίζει εξαιρετικά μεγάλο 
ρόλο στη συνολική αίσθηση ικανοποίησης που αντλεί το άτομο από τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 92% των ερωτηθέντων δήλωσε πως τίποτα δεν τους χαροποιεί περισσότερο και τίποτα 
δεν τους εμπνέει μεγαλύτερη σιγουριά για τη ζωή τους όσο το να είναι σε τάξη τα (οικονομικά) του οίκου τους. Αν και μόνο το 1/3 
των συμμετεχόντων στην έρευνα απευθύνθηκε σε επαγγελματία, όσοι έχουν αναθέσει τη διαχείριση των οικονομικών τους σε ειδικό
απολαμβάνουν αίσθημα μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότητας. Το 66% που διαθέτει σύμβουλο οικονομικής διαχείρισης δήλωσε 
πως νιώθει οικονομικώς εξασφαλισμένο σε αντιδιαστολή με το 30% που δεν έχει στήριξη επαγγελματία.

Ένα εντυπωσιακό 85% όσων έχουν προσλάβει χρηματοοικονομικό σύμβουλο θεωρούν ότι η προσωπική τους ζωή κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση με το ποσοστό της άλλης πλευράς στο 71%. Επίσης, 7 στους 10 συνεργαζομένους με σύμβουλο επενδύσεων 
δήλωσαν ευχαριστημένοι με τη ζωή τους και 5 στους 10 από όσους διαχειρίζονται οι ίδιοι τα οικονομικά τους συμφώνησαν μαζί 
τους. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, όσοι έχουν δικό τους χρηματοοικονομικό σύμβουλο έχουν μεγαλύτερες πιθανό-
τητες να γνωρίζουν πώς να επιτύχουν θετικό ισοζύγιο μεταξύ τρεχουσών δαπανών και αποταμίευσης για το μέλλον, ξέρουν και 
θέτουν σαφείς στόχους με τη βεβαιότητα ότι θα τους πετύχουν ενώ διαθέτουν και πλάνο αντιμετώπισης οικονομικών αντιξοοτήτων.
 
Τι ακριβώς κάνει ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος; 

       
               

συνολική οικονομική σας θέση, καταρτίζοντας, μεταξύ άλλων, το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα και την επενδυτική σας 
στρατηγική ενώ σας συμβουλεύει σχετικά με επικείμενες μεγάλες δαπάνες, όπως η απόκτηση κατοικίας, φορολογικά και 
κληρονομικά ζητήματα, αγορές, οικογενειακό προϋπολογισμό κ.α.

Ο πιστοποιημένος και ικανός financial planner είναι σε θέση να σας βοηθήσει να αποτυπώσετε και να αναδιαμορφώσετε τη
Ο όρος συμπεριλαμβάνει συνήθως financial planners,  συμβούλους ασφάλισης,  οικονομικών και επενδύσεων. 
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1  "People with a financial advisor say they aren't just better with money — 

they're happier with life overall” Tanza Loudenback, Insider, Jul 24, 2019.
https://www.businessinsider.com/personal-finance/financial-advisor-worth-the-cost-for-money-advice-2019-7

Αν η μη-ύπαρξη συμβούλου σας προκαλεί η παράλυση λόγω αναποφασιστικότητας, τότε αναζητήστε έναν τώρα. 
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος κατά κανόνα εστιάζει στις "αποχρώσεις" της επενδυτικής σας στρατηγικής, σε μετοχές ή funds 

          
              

               
                  

για το συνταξιοδοτικό σας πλάνο. 

Έχετε υπ'όψιν ότι είναι προτιμότερο να αναζητήσετε χρηματοοικονομικούς συμβούλους οι οποίοι ακολουθούν τον 
καταπιστευματικό κανόνα (fiduciary rule), δηλαδή εργάζονται προστατεύοντας τα συμφέροντα του πελάτη και μόνο επ'αμοιβή. 
Το ποσό που εισπράττουν από τον πελάτη είναι και η μόνη αμοιβή τους διότι δεν υπάρχει προμήθεια για τα προϊόντα τα οποία 
σας προτείνουν και σεις επιλέγετε να επενδύσετε. 

                 
αποτελεί και συνάρτηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θα χρειασθούν κάποιες συναντήσεις 
προκειμένου να συναποφασίσετε το δικό σας οικονομικό πλάνο, έχετε υπόψιν ότι, στις ΗΠΑ, η ωριαία αμοιβή τους κυμαίνεται 
μεταξύ $100 και $300. Η συνεργασία ανά τακτά διαστήματα με το χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας, ο οποίος θα σας βοηθήσει 
να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε το οικονομικό/επενδυτικό σας πλάνο ζωής, συνεπάγεται ένα κόστος από $1.000 ως $3.000 
κατά μέσο όρο. 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσλάβετε financial planner αν 
νιώθετε πελαγώμενοι εν όψει μιας μεγάλης απόφασης ή εάν 
τα οικονομικά σας σάς προκαλούν σύγχυση, ή επιδιώκετε 
πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα, έχετε δική σας επιχείρηση, 
συσσωρευμένα χρέη, ή θα θέλατε να αρχίσετε να αποταμιεύετε με 
ορίζοντα τη συνταξιοδότησή σας. 

για τα συνταξιοδοτικά σας προγράμματα και στο πώς θα πληρώσετε λιγότερους φόρους. 
Είναι σε θέση,   επίσης,  να αναλάβει τη διαχείριση των επενδύσεων σας και θα λάβει προμήθεια,  συνήθως 0,5% μ ε 2%  της αξίας
του χαρτοφυλακίου σας.  Δε χρειάζεται να είστε μεγαλοεπενδυτής με εκατομμύρια στις αγορές για να προσλάβετε σύμβουλο, α λλά
δεν αποκλείεται να μην τον χρειάζεστε αν γνωρίζετε πώς και πού να επενδύσετε κάποιες χιλιάδες ευρώ ή ποιά funds  να επιλέξετε

Συνήθως αμείβονται για παροχή υπηρεσιών με την ώρα,  ή λαμβάνουν σταθερή αμοιβή όταν το ύψος της αμοιβής τους δεν
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— Ramona Neely, Vice President, Home Service Sales. Februrary 01, 2021 

Μεταμορφωτική 
Ηγεσία

Θέλοντας να ανταπεξέλθω στις πλείστες όσες προκλήσεις επιβίωσης συνεπάγεται το όλο πλαίσιο της πανδημίας που ζούμε, σας 
διαβεβαιώ ότι αποδεικνύεται αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης, από τους ηγέτες του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του
μεταμορφωτικού ύφους ηγεσίας. 

Σε αυτήν την περίπτωση, οι ηγέτες δεσμεύονται να μεταλλάξουν το αποτέλεσμα της άσκησης ηγεσίας και, άρα, πρέπει να 
διαθέτουν τόσο σαφή και πειστική στοχοθεσία που να διαπνέει όλα τα βιώματα στο χώρο εργασίας. 
Αυτοί είναι οι ηγέτες που εμπνέουν όλους όσοι τους ακολουθούν. Το δικό τους πάθος, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός τους για το 
καθετί είναι τόσο "μεταδοτικά" που παρακινούν άπαντες να συμμετάσχουν ενεργά, δημιουργώντας και προσφέροντας μια μοναδική 
εμπειρία για τους "ελεύθερους πολιορκημένους" πελάτες μας. 
Στο βιβλίο του με τίτλο "7 Principles of Transformational Leadership" ο Hugh Blane, Πρόεδρος της Εταιρείας Συμβούλων Claris 
Consulting, επισημαίνει πως ένα από τα συνήθη εμπόδια στο δρόμο για τη μεταμορφωτική ηγεσία συνδέεται με το γεγονός ότι 
πολλοί εργαζόμενοι, συμπεριλ.των ηγετών, δεν έχουν πια καθόλου χώρο και χρόνο να σκεφτούν στρατηγικά και αυτό, δυστυχώς, 
αποβαίνει εις βάρος τους, αφού εν τω μεταξύ, μεσούσης της πανδημίας, οφείλουν και να επενδύουν διαρκώς στη διατήρηση μιας 
καλής δυναμικής της ομάδας για υψηλή παραγωγικότητα στον -ψηφιακό- χώρο εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι πελάτες που εξυπηρετούν αλλά και το ευρύ κοινό, όλοι 
προσπαθούν να κάνουν τη μετάβαση από θύματα σε νικητές και, συνεπώς, οι ηγέτες αυτό θα 
πρέπει να έχουμε κατά νου. Οφείλουμε να έχουμε θετική διάθεση, να είμαστε εστιασμένοι και
σταθεροί καθώς παραμένουμε μέντορες και coaches άλλων ανθρώπων. Όσοι εφαρμόζουν το 
μεταμορφωτικό στυλ ηγεσίας πρέπει να θυμούνται το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των στόχων,
τους οποίους επιδιώκουμε, και της επίδρασής μας πάνω στους ανθρώπους των οποίων 
ηγούμαστε, κυρίως στο σημερινό περιβάλλον του COVID-19. 

Πρέπει αδιάκοπα να θέτουμε στον εαυτό μας τα εξής ερωτήματα: 
"Πώς η δική μου ηγεσία βοηθά ή εμποδίζει την απόδοση του Γραφείου μου; 
Τι κάνω που με εμποδίζει να πετύχω; 
Τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν ώστε να επιβιώσουμε και ει δυνατόν να 
καταπλήξουμε το 2021;"

Εμείς, οι ηγέτες του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μάνατζερς
ασφαλιστικών συμβούλων, παρά τις όποιες προκλήσεις λόγω COVID-19, θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στα θεμελιώδη για την εργασία μας- στην αδιάκοπη αναζήτηση 
νέων τρόπων εξεύρεσης και διατηρησιμότητας νέων ταλέντων χωρίς να λησμονούμε ότι η 
επιμονή και η επιβιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η
συνολική μας απόδοση στις πωλήσεις θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο εφόσον μας 
περιβάλλουν άτομα με υψηλή παρακίνηση και εξίσου αφοσιωμένα όσο οι ηγέτες και οι
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επικεφαλής των ομάδων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους!
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