
 

 

Βιογραφικό Μέλους 

Ονοματεπώνυμο:   Bonnie Godsman 
Ιδιότητα/Τίτλος:   Διευθύνουσα Σύμβουλος/CΕΟ 
  Φορέας:   GAMA International 
          Διεύθυνση:   3112 Fairview Park Drive 
                                Falls Church, VA 22042 
         Τηλέφωνο:    571-499-4311 

E-mail:      bgodsman@gamaweb.com 

 

       

Επαγγελματική Πορεία 

 

Η Bonnie Godsman εργάζεται για την GAMA International τα τελευταία 16 χρόνια, στη διάρκεια 
των οποίων πέρασε από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Αντιπρόεδρος πλέον- αρμόδια για 
θέματα εταιρικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης- φέρει την ευθύνη όλων των δράσεων και 
τμημάτων που αποφέρουν έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών σχέσεων, του LAMP, 
των δημόσιων σχέσεων και της επικοινωνίας όπως και της ανάπτυξης PMG. Από τη στιγμή που 
ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα ως CEO, η GAMA χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή άνοδο 
εσόδων, αύξηση αριθμού μελών και διατηρησιμότητας όπως και από αθρόα προσέλευση σε 
συνέδρια και συναντήσεις LAMP.  
Η Godsman βρίσκεται στο τιμόνι της GAMA από τον Ιούνιο του 2014 και είναι η πρώτη και 
νεότερη (γυναίκα) διευθύνουσα σύμβουλος. 
 

Τίτλοι, Συμμετοχές & Δραστηριότητες 

 

Πριν αναλάβει καθήκοντα στην GAMA, η Μπόννι εργάστηκε ως πολιτικό προσωπικό για την 
κομητεία Suffolk της Ν. Υόρκης υπό τον Robert J. Gaffney, όπως και για τον –τότε- Δήμαρχο 
της Ν. Υόρκης Rudy Giuliani αλλά και τον Πρόεδρο George W. Bush. Είναι επίσης ιδρυτικό 
στέλεχος ομίλου εστίασης με έδρα την πόλη της Ν. Υόρκης υπό την επωνυμία Bliss LLC. 
Επιπροσθέτως, είναι μέλος της Αμερικάνικης Εταιρίας Στελεχών Επιχειρήσεων/American Society 
of Association Executive και της Εθνικής Ένωσης Γυναικών Επαγγελματιών/National Association 
of Professional Women. Φέτος το Μάιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία για το εγνωσμένου 
κύρους CAE (Certified Association Executive/Πιστοποίηση Στελεχών Ενώσεων και 
Επαγγελματικών Φορέων).  
 

Εκπαίδευση & Τεχνογνωσία  
 
Δηλώνει περήφανη Νεοϋορκέζα, γέννημα-θρέμμα της νότιας ακτής του Λόνγκ Άιλαντ. Καθώς σε 
πολύ νεαρή ηλικία  κόλλησε το μικρόβιο της πολιτικής, επέλεξε να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες 
στο American University της Washington, D.C. 
 

Προσωπικά στοιχεία 

Η Bonnie διαμένει στο Mount Joy της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ μαζί με το σύζυγό της Μάικ και το 
γιορκ τεριέ τους, τον Λίνκολν. 
 



 

Όνομα:  J. Christopher Noonan 

                           Εταιρεία:  AXA Advisors LLC 

        Διεύθυνση:  801 Cherry Street Suite 2300 
        Fort Worth, TX 76102 

Τηλέφωνο: 817-806-3600                     
Email: Christopher.noonan@axa-advisors.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

Σταδιοδρομία, Τίτλοι & Θέσεις Ευθύνης:    

Περιφερειακός Πρόεδρος New Dimension Region 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την AXA Advisors στο Τέξας 

Τιμητικοί Τίτλοι, Βραβεία & Διακρίσεις:  

• Βραβείο Τιμής Διευθυντού  Πωλήσεων "Branch Manager Honoree Award" της Wallstreet 
Jobs 

• Βραβείο Εμπειρογνώμονος Γραφείων Πωλήσεων "2016 Master Agency Award" της GAMA 
International 

• Τρόπαιο Δημιουργικής Πορείας "Builders Trophy Award" της AXA Advisors LLC 

• Βραβείο Ανάπτυξης "Developing Manager Award" της AXA Advisors LLC 
• Βραβείο Τοπικής Ηγεσίας "District Leadership Award" της AXA Advisors LLC 
• Βραβείο Αριστείας "Jack Kinder Award for Excellence" 
• Βραβείο Αριστείας Ηγεσίας "Leadership Excellence Award –LEAD 2016" 
• Διάκριση Ηγετικής Φυσιογνωμίας "National Leaders Corp" της AXA Advisors LLC 
• Τρόπαιο Προέδρου "President’s Trophy" της AXA Advisors LLC, το οποίο του έχει 

απονεμηθεί κατ' επανάληψη, ενώ έχει λάβει το Χρυσό επί τρία συναπτά έτη. 
 

Εκπαίδευση και Εμπειρογνωμοσύνη:  

Απόφοιτος του Τμήματος  Marketing Πανεπιστημίου Michigan State  

Προσωπικές πληροφορίες :  

O Κρις και η σύζυγός του η Τζάνετ είναι παντρεμένοι 25 χρόνια και έχουν 3 παιδιά. Στον Κρις 
αρέσει να βοηθάει νέους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, να αναπτύσσονται προσωπικά και 
επαγγελματικά ενώ μαζί με την Τζάνετ έχουν ιδρύσει την οργάνωση ConnectionsPeople που 
υποστηρίζει παντρεμένα ζευγάρια ώστε να μειωθούν τα διαζύγια. Ο Κρις, επίσης, έχει διατελέσει 
μέλος ΔΣ πολλών φιλανθρωπικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία. 
 



 
 

 Ο Troy Korsgaden είναι περιζήτητος σύμβουλος σε θέματα στρατηγικής global marketing και 
λοιπών ζητημάτων ζωτικής σημασίας που απασχολούν τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και τις 
εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τις οποίες συνεργάζεται στενά. 
  
 Στη διάρκεια της 30ετούς και πλέον σταδιοδρομίας του έχει εκπαιδεύσει και εκφωνήσει 
ομιλίες ενώπιον χιλιάδων στελεχών, συμβούλων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, brokers και 
εργαζομένων σε κορυφαίους φορείς και εταιρείες. Επίσης, θεωρείται ειδικός σε θέματα 
τεχνολογίας και εφαρμογής της με σκοπό την επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών και 
ασφαλιστικών εργασιών. 
 
 Ο Troy, ως εμπειρογνώμων επί θεμάτων στρατηγικής διανομής, προσφέρει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες περί εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης της αλλαγής και 
προσαρμογής σε αυτήν, μεταξύ πολλών άλλων κρίσιμων ζητημάτων.  
 
 Ως σύμβουλος και συγγραφέας έξι βιβλίων, ενδιαφέρεται να βοηθήσει τον ασφαλιστικό 
κλάδο και όσους εργάζονται σε αυτόν να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους πελάτες,  ώστε ο 
κόσμος να εκτιμήσει την αξία των ασφαλιστικών προϊόντων. 



 

 
«Ο Ρικ Πιτίνο γεννήθηκε στις 18/9/1952 στην Νέα Υόρκη, ασκεί την προπονητική από 
1974 και από το 2013 είναι μέλος του Basketball Hall Of Fame! Έπειτα από μία 
σύντομη καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης ως παίκτης, αποφάσισε να 
στραφεί στη προπονητική. Ξεκίνησε την καριέρα του αρχικά από τη θέση του βοηθού 
προπονητή στο Hawaii (1974-1976), ενώ ακολούθησε το Syracuse (1976-1978). Το 
1978, σε ηλικία 25 ετών, χρίστηκε head coach στο Boston University (1978-1983) .  

Η εξαιρετική του δουλειά άνοιξε για εκείνον τις πύλες του ΝΒΑ. Οι New York Knicks 
τον προσέλαβαν στο τεχνικό τους επιτελείο (1983-1985), πριν επιστρέψει στο 
Providence (1985-1987) για δύο χρόνια. Το 1987 ο κ. Πιτίνο ανέλαβε την ομάδα της 
Νέας Υόρκης μέχρι το 1989 με εξαιρετική πορεία. Οι Knicks έφτασαν σε τίτλο στην 
περιφέρειά τους για πρώτη φορά μετά από περίπου είκοσι χρόνια. 

Από το 1989 ως το 1997 βρέθηκε στο «τιμόνι» του πανεπιστημίου του Kentucky με 
το οποίο διέγραψε εξαιρετική πορεία, που είχε ως αποκορύφωμα την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος του NCAA το 1996 με ρεκόρ νικών 34-2! Η δεύτερη ομάδα του στον 
μαγικό κόσμο του NBA ήταν οι Boston Celtics, όπου και παρέμεινε για τέσσερα χρόνια 
(1997-2001). Ο Ρικ Πιτίνο έφτασε ξανά στη κορυφή του NCAA (2013) με το 
Louisville και έγινε έτσι ο μόνος τεχνικός προπονητής με δύο τίτλους σε δύο 
διαφορετικά Πανεπιστήμια. 

Έχοντας ως ρεκόρ 647 νικών σε σύνολο 1039 αγώνων στο NCAA αποτελεί εξαιρετικό 
επίτευγμα και ήταν αυτό που τον οδήγησε στην ύψιστη τιμή του Hall Of Fame, το 
2013. 

Ο Ρικ Πιτίνο είναι προπονητής του Παναθηναϊκού από τις 26 Δεκεμβρίου του 2018!». 

 



 

Ο Ν. Γκούβας είναι έμπειρος Ψυχίατρος, δίνοντας μεγάλη 
έμφαση στην ριζική αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
ψυχικής υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών. 

Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής της διαδικτυακής 
πλατφόρμας Melapus, Πρόεδρος του Επιστημονικού 
Κλάδου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ) 
"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ", Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του 
Ομίλου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, στις Κλινικές 
Ψυχικού/Φαλήρου & Περιστερίου, Πρόεδρος Ενώσεως 
Ιατρών Ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων.  

Με δικά του λόγια: «Δούλεψε σκληρά και θα αλλάξουν όλα. 
Γύρω σου,  μέσα σου και ίσως ν' αλλάξεις το κόσμο όλο...» 

 
 



 
 
 

 

Η Σοφία Θωμαΐδου έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο 
Κολλέγιο DEREE και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο LYON II 
στη Γαλλία.  
 
Είναι Certified NLP Trainer από το American Board 
of NLP, Certified Time Line Therapy® Trainer από 
το Time Line Therapy Association και Certified 
Trainer από το KPI Institute. 
 
Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδεύτρια στον τομέα 
της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης με έμφαση 
στην ανάπτυξη στελεχών και έχει περισσότερο από 20 
χρόνια εμπειρία ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
σε ελληνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς.  
 
Η Σοφία έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή κινήτρων και προγραμμάτων 
που αυξάνουν την δέσμευση των εργαζομένων και την 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ατόμων & οργανισμών. 
 

 
 
 


