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Η Σοφία Γεωργίου γεννήθηκε στις 27.08.1977 στην Αθήνα. Eίναι απόφοιτος Αρσακείου Ψυχικού (1995),
πτυχιούχος Κοινωνιολόγος/Εγκληματολόγος Παντείου (2000) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου από
το London School of Economics (LSE – 2002) στο τομέα των Human Resources με Master Of Science, MSc
in Industrial Relations & Personnel Management.
Μητρική γλώσσα έχει τα ελληνικά & είναι πτυχιούχος με άδεια διδασκαλίας της Αγγλικής & Γαλλικής
Είναι μονογονέας ενός αγοριού γεννημένο το 2007. Ο Άγγελος της καθώς & όλα τα παιδιά του κόσμου τα
COOLKIDS της όπως ηλεκτρονικά τα αποκαλεί στην ομώνυμη ομάδα που διατηρεί από το 2009, είναι το
κίνητρο της για ζωή, αλλαγή, ανάπτυξη και πρόοδο. Τα παιδιά είναι το μέλλον θεωρεί !
- Επαγγελματικά ξεκίνησε με πλήρη απασχόληση το 1995 στην νεοσύστατη τότε τράπεζα ING BANK N.V.
Εκεί ακολουθώντας Rotation Management System ακολούθησε όλη την αναπτυξιακή πορεία της
τράπεζας εκτελώντας χρέη σε όλα τα τμήματα αυτής, έως το 2001 όπου μετακόμισε στο Λονδίνο (LSE)
- Eπιστρέφοντας (2003) ξεκινά στην Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. και κατόπιν μεταβαίνει στις Carrefour
Credit S.A. (2008) και Μαρινόπουλος Α.Ε. (06/2012) έως το 12/2012. Για μια δεκαετία στον Όμιλο, ως
Υπεύθυνη Marketing – Επικοινωνίας – Τμημάτων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών & Ασφαλιστικών
Προϊόντων διευθέτησε σημαντικά project σε εξής προϊόντα όπως πχ. : Dynamic Visa & MasterCard, Go
VISA, Bonus Visa, Simply Visa, Eλτά, Αττική Οδός, ΔΕΗ, NOVA, FORTHNET, OTE, COSMOTE, WIND κτλ. Η
Σοφία είναι επίσης κάτοχος Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης από το 2007. Συμμετείχε φυσικά σε όλες τις
μεγάλες Marketing Καμπάνιες τoυ Ομίλου καθώς και άλλες της VISA HELLAS & VISA INTERNATIONAL.
- Το 2005 βραβεύτηκε από τις εν λόγω VISA για την έμπνευση μιας καμπάνια υπέρ της κοινωνικής
αλληλεγγύης. Η καμπάνια εξαπλώθηκε Πανελλαδικά σε όλο τον τραπεζικό χώρο και ισχύει έως σήμερα.
- Από το 2012 έως σήμερα εργάζεται ως ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
- Ακαδημαϊκά συνεχίζει με Πνευματικές σπουδές, σε διάφορους ελληνικούς και διεθνής φορείς.
- Είναι λάτρης Εναλλακτικών Μορφών Ζωής & Οικονομίας. Φανατικός οπαδός κάθε είδους Networking.
- Υποστηρίκτρια Πράσινης Ανάπτυξης, Ιδρυτικό μέλος της Περιπατητικής Ομάδας Υμηττού (Π.Ο.Υ – 2015)
& μέλος του ΔΣ του συλλόγου Π.Ο.Υ (06/2018)
Ως Κοινωνιολόγος είναι εμπνεύστρια ενός «αλλιώς» τρόπου λειτουργίας μιας κοινωνίας.
Ενός μοντέλου κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης που το ονομάζει GOALSETTING.ΕU. (G.S. 2014)
Η Επιχειρηματικότητα, ο Εθελοντισμός και η Κοινωνική Αλληλεγγύη είναι οι 3 βασικοί πυλώνες του
Η επαγγελματική δράση της GS καθημερινά «χτίζει» το νέο αυτό μοντέλο.
Η θεωρητική επεξήγηση του δείχνει αρκετά πολύπλοκη, η σταδιακή εφαρμογή όμως τμημάτων αυτού,
κλιμακωτά είναι ενδιαφέρουσα και αποδοτική. Καθημερινά υλοποιούνται δράσεις σε όλα τα κανάλια
του μοντέλου από ανθρώπους που λειτουργούν στοχευμένα και αποκαλούνται goalsetters. H πρακτική
εφαρμογή επιφέρει ολοένα και πιο αποδοτικά αποτελέσματα. Η κάθε αποτυχία παραδίδει μάθημα και η
κάθε επιτυχία αναβαθμίζει, δίνοντας αξία σε ολόκληρο το μοντέλο. Δοκιμάστε λοιπόν να γίνετε και εσείς
αρχικά Δόκιμος Εθελοντής Λειτουργός Ειδικότητας GOALSETΤER ώστε να βιώσετε τα πλεονεκτήματα
βελτιώνοντας την ζωή σας σε όλα τα επίπεδα ! Στοχευμένα για ένα κόσμο «αλλιώς».

