
 

 

Δελτίο τύπου 
 

Η PwC ενδυναμώνει τις γυναικείες ηγετικές δεξιότητες 
 

Σε συνεργασία με την αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών, ο 
οργανισμός πραγματοποιεί εκδήλωση στο Hollywood 

 
Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο υπέρ της ανάδειξης των γυναικών ως ηγέτιδων στον 
επιχειρηματικό κόσμο, η PwC διοργανώνει για άλλη μια χρονιά το παγκόσμιο φόρουμ 
«Aspire to Lead», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο. Στόχος 
του επιτυχημένου αυτού θεσμού είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανισότητες που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες  και η παροχή υποστήριξης σε νεαρά άτομα για να αναπτύξουν 
τις ηγετικές τους δεξιότητες. 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Hollywood της Καλιφόρνιας, στις 17 Φεβρουαρίου, σε 
συνεργασία με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, σε μια προσπάθεια 
να αξιοποιηθούν εμπειρίες και διδάγματα που σχετίζονται με στερεότυπα και «ηγετικούς 
ρόλους» στην αμερικανική βιομηχανία θεάματος. 
 
Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της εκδήλωσης θα είναι η βραβευμένη ηθοποιός Geena Davis, 
συν-ιδρύτρια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Bentonville και ιδρύτρια του Geena Davis 
Institute on Gender in Media. Η Davis θα μιλήσει για την ανάδειξη των γυναικών στον 
κινηματογραφικό χώρο και θα μοιραστεί προσωπικές της εμπειρίες.  
 
Στη συνέχεια ο Global Talent Leader της PwC Michael Fenlon θα συντονίσει μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις απεικονίσεις φύλων στα ΜΜΕ και τον ρόλο των 
γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος η Geena Davis, ο CEO 
της Ακαδημίας Dawn Hudson, η υποψήφια για Academy Award σκηνοθέτιδα Jennifer Yuh 
Nelson και ο Advisory Senior Associate της PwC ΗΠΑ Peter Yobo.  
 
Μέσα από τη συζήτηση οι παρευρισκόμενοι μαθητές και φοιτητές θα μοιραστούν τις ιδέες 
τους σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες από το 
επιχειρηματικό περιβάλλον του Hollywood για να αναδείξουν την καριέρα τους, 
υπερβαίνοντας τυχόν εμπόδια που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εξαιτίας του φύλου τους.  
 
Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή η PwC συνεχίζει να προωθεί την ενασχόληση μαθητών, 
πελατών, του προσωπικού της και των οικογενειών και φίλων τους από όλο τον κόσμο, σε 
έναν διάλογο σχετικά με την εμπλοκή των γυναικών σε θέματα ηγεσίας.  
 
Ο οργανισμός έχει εισπράξει ιδιαίτερα θετικά σχόλια σχετικά με την εμπειρία των 
συμμετεχόντων σε παρόμοιες εκδηλώσεις, καθώς το 94% αυτών αναφέρουν ότι έχουν 
εμπνευστεί να κυνηγήσουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους ως αποτέλεσμα της 
παρακολούθησής τους.   
 
Η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 
2016, ώρα 18:30 και θα είναι ανοικτή για το κοινό μέσω της ιστοσελίδας pwc.com/aspire.   
 
 
Σημειώσεις: 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
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http://www.oscars.org/
http://www.seejane.org/
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Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο 
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure. 
 
H PwC Κύπρου στηρίζει τις επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους ώστε να 
δημιουργήσουν την αξία που αναζητούν. Είμαστε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PwC που 
αποτελείται από περισσότερους από 208,000 ανθρώπους σε 157 χώρες.  Συνεργαζόμαστε στενά με 
τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα στις Ελεγκτικές & 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αλλά και στις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας 
ότι σας απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com/cy. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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