
Παρουσιάστε τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας
 

Είμαστε η Denise Vorraber και η Christina Teusl, οι συνιδρύτριες του FEMINDS. Το FEMINDS ενώνει γυναίκες ιδρυτές,
επιχειρηματίες και οραματιστές και τις ενθαρρύνει να ξεπεράσουν τον εαυτό τους προσωπικά και επαγγελματικά. Μέσω
στοχευμένων ανταλλαγών και δικτύωσης με ομοϊδεάτες, θέλουμε οι γυναίκες να αναδειχθούν ως πιο ευτυχισμένες και με
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση επιχειρηματίες και οραματιστές και να σταματήσουν να ξεπουλάνε τον εαυτό τους
.

Γιατί αποφασίσατε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας;

Η πρώτη μας συνάντηση έγινε τον Νοέμβριο του 2019 σε μια εκδήλωση για την ενδυνάμωση των γυναικών, όπου η Denise
έδινε μια ομιλία. Η Χριστίνα καθόταν στο ακροατήριο μαζί με μια ομάδα δυναμικών γυναικών που ήταν γεμάτες ενθουσιασμό
και καλές ιδέες. υπήρχε μια τόσο μεταδοτική και θετική ενέργεια στην αίθουσα που αποφασίσαμε χωρίς άλλη καθυστέρηση
να ξεκινήσουμε μια ομάδα Whatsapp και να συναντηθούμε ξανά.

Τι σας παρακινεί να συνεχίσετε την επιχείρησή σας;

Christina: Είναι ένα θέμα κοντά στην καρδιά μου να εξισορροπήσω τις αδικίες και να δώσω ίσες και δίκαιες ευκαιρίες σε
όλους τους ανθρώπους. Το να ενθαρρύνω τις γυναίκες να συνειδητοποιήσουν πόσο δυνατές και ταλαντούχες είναι και τι
υπερδυνάμεις έχουν, μου δίνει απίστευτη δύναμη και ορμή. 

Denise: Τίποτα δεν μου δίνει τόση ενέργεια από το να εργάζομαι με γυναίκες ή να τις υποστηρίζω. Είναι προσωπικό μου
μέλημα κάθε γυναίκα να γυρίζει σπίτι της από μια συνάντηση μαζί μου με υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Μέσα
στην καρδιά μου καίγεται μια έντονη επιθυμία να υπερασπιστώ τις γυναίκες και την ισότητα.

Τι συνιστά για εσάς επιχειρηματική νοοτροπία;

Η ομορφιά της επιχειρηματικής νοοτροπίας είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των απλών στοιχείων, όπως το πάθος, η
δημιουργικότητα και η προσαρμοστικότητα, που οδηγεί πάντα στη δημιουργία κάτι νέου και συναρπαστικού. Όταν μιλάμε με
τις δυναμικές κυρίες μας για τα σχέδιά τους, βλέπουμε την προθυμία τους να εξερευνήσουν και να μπουν σε αχαρτογράφητα
νερά. Με το να είναι ανοιχτές, μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις αποτυχίες στην πορεία και να ξανασηκωθούν
και να δοκιμάσουν κάτι νέο

Γιατί είναι σημαντικό να αυξηθεί ιδιαίτερα η επιχειρηματική 
νοοτροπία των γυναικών;

Βλέπουμε απίστευτες δυνατότητες στην κοινότητά μας, αλλά ταυτόχρονα στα μάτια μας συχνά περιττή συγκράτηση,
ντροπαλότητα ή έλλειψη αυτοπεποίθησης. Θέλουμε να πάμε το φύλο μας παραπέρα και να δούμε όλες τις γυναίκες να
εξελίσσονται. Είναι συγκινητικό να βλέπουμε κάθε φορά με τι πάθος, δύναμη και επιμονή οι δυναμικές μας κυρίες
προσεγγίζουν τα έργα τους και είναι απλά θαρραλέες. Θέλουμε να είμαστε ο άνεμος στα πανιά και να σπρώχνουμε τις βάρκες
των μελών της κοινότητάς μας προς τα εμπρός όσο καλύτερα μπορούμε μπορούμε.
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Τι κάνουμε για να αυξήσουμε την επιχειρηματική νοοτροπία 
των πελατών μας;

Προσφέρουμε ένα εντατικό πρόγραμμα καθοδήγησης, όπου μία από τις βασικές δραστηριότητες είναι η αύξηση της
επιχειρηματικής νοοτροπίας των δυναμικών γυναικών που έρχονται σε εμάς.

Ένα άλλο προϊόν είναι οι συνεδρίες μας 1:2 Coaching, όπου δίνουμε συμβουλές για την εταιρική και προσωπική επωνυμία. 

Επιπλέον, διοργανώνουμε τακτικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις μας πραγματοποιούνται 4 φορές το χρόνο σε επαγγελματικό
περιβάλλον. Μετά από κάθε συνάντηση, εμπνεόμαστε πάντα από το πόσο σπουδαία και τονωτική είναι η κοινότητα που
έχουμε. 

Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένες για να δούμε πού αλλού θα μας οδηγήσει το ταξίδι των FEMINDS. Αλλά ένα πράγμα είναι
σίγουρο: Αγαπάμε τον προορισμό μας, αλλά αγαπάμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία!


