
TRAINER PROFILE 

Name Γιάννης Κωνσταντίνου  

email yiannisconstantinou@live.com  

tel. +357 99969309 

Address Andrea Panagidi 39, Paralimni 5285 

Fields of Expertise & Interest 
1. Entrepreneurship/ Social 

Entrepreneurship, Employability and Innovation  
2. Youth Power and Participation  
3. Marketing, Communication and Project management       

Experience 
Είμαι πρόεδρος του Ελληνικού NGO Υouth Business Network στο παράρτημα της Κύπρου. 
Προωθούμε τη νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εμπλοκή των νέων στα κοινά. 
Επιπρόσθετα, έχω συμμετάσχει στο training course "Social Entrepreneurship and Sustainable 
Growth". Όσον αφορά το Υouth Power και το Participation σαν ενεργός νέος που εμπλέκεται με κοινά 
του πανεπιστημίου, της φοιτητικής ένωσης, των φοιτητικών ομίλων (φιλοσοφίας και περιβαλλοντικού), 
εθελοντής και συμμετέχοντας στο training course "From Cliktivism to Activism" από το Salto Youth έχω 
τα απαραίτητα εφόδια για να προωθήσω την εμπλοκή στα κοινά και τους νέους στο να 
δραστηριοποιηθούν και να δράσουν.  

Το πτυχίο μου είναι στο Μάρκετινγκ και διαχειρίζομαι τις σελίδες ενός ειδησεογραφικού site, 
www.onlinepikairotita.com, του Tselingas Kebab House και του Youth Business Network. Έχω επίσης 
εργαστεί σαν αρθρογράφος και αρχισυντάκτης μετατρέποντας τα άρθρα των συντακτών του 
www.theshark.gr σε πιο επικοινωνιακά.  

Brief bio 

ΕΝ Yiannis Constantinou is a creative spirit who is trying to change the world through his actions every 
day. Empowering young people is the key to a better future. He believes that youth can only develop 
by being politically active. Activism is really important and young people need to switch from “cliktivism 
to activism”. Nowadays, empowering youth is vital and young people are in need of new opportunities. 
Yiannis is willing to give them chances by organizing various events, conferences and workshops. 
Marketing, entrepreneurship and innovation are the main topics that Yiannis is passionately interested 
for. He is writing articles about youth entrepreneurship and shorts stories and he also has his own 
weekly radio show. Furthermore, throughout the last 3 years he has worked as a group leader of 
international students during the summer. Moreover, he has voluntary worked as an English and 
theatre teacher at an NGO called «Γέφυρα Ζωής» during his Erasmus semester in Athens, Greece. 

ΕΛ Ο Γιάννης Κωνσταντίνου είναι δημιουργικό πνεύμα. Προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο μέσα από τις 
πράξεις του καθημερινά. Πιστεύει πως η ενδυνάμωση των νέων είναι το κλειδί για ένα καλύτερο 
μέλλον. Οι νέοι μπορούν να βελτιωθούν με το να είναι πολιτικά ενεργοί. Ο ακτιβισμός είναι πολύ 
σημαντικός και οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται να αλλάξουν την ιδέα του “cliktivism to activism”. Οι νέοι 
άνθρωποι χρειάζονται ευκαιρίες και ο Γιάννης θέλει να τους τις δώσει μέσα από τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, συνεδρίων και εργαστηρίων. Το μάρκετινγκ, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι 
τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως τον Γιάννη. Αρθρογραφεί για την νεανική επιχειρηματικότητα, 
το περιβάλλον, τις κουλτούρες. Ο Γιάννης έχει τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή στο UCY Voice 95.2. 
Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί επαγγελματικά σαν group leader μαθητές από όλο τον κόσμο κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού για τα τελευταία τρία χρόνια. Επίσης, έκανε εθελοντική εργασία στη «Γέφυρα 
Ζωής» με ΑμεΑ σαν καθηγητής αγγλικών και θεατρικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος Erasmus του στην Αθήνα, Ελλάδα.  

Working Languages 
Greek / Ελληνικά, English / Αγγλικά  

My motto 
The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who 
do.    
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