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Ο Ganon Baker ήταν από τους βασικούς ομιλητές του Διεθνούς Σεμιναρίου Ατομικής
Βελτίωσης που έλαβε χώρα στο κλειστό της Αγίας Παρασκευής και αναμφίβολα κέρδισε τις
εντυπώσεις με τις ομιλίες του. Ο Αμερικανός τεχνικός με ένα γράμμα που απέστειλε στον
ΣΕΠΚ θέλησε να ευχαριστήσει τους πάντες, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει ένα δώρο σε όλους
τους Έλληνες προπονητές!

«Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τις ομιλίες μου στην Ελλάδα και στο Σεμινάριο του
ΣΕΠΚ, όμως αυτό που γράφω αφορά κι όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν στο κλειστό της
Αγίας Παρασκευής.

Για περισσότερα από 20 χρόνια κάνω camps, Σεμινάρια, ομαδικές προπονήσεις, motivational
ομιλίες, personal training και προπόνηση επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο, ενώ είμαι Nike
Skill Development Trainer και Workout Director.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω δουλέψει με παίκτες από το επίπεδο του αρχάριου μέχρι το
υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, έχω υπάρξει Nike Basketball Skills Director
στην Βόρεια Αμερική και Jordan Brand Classic Director στην Ευρώπη. Ευτύχισα να έχω
μέντορες μερικούς από τους κορυφαίους προπονητές και μερικά από τα μεγαλύτερα
μπασκετικά μυαλά του κόσμου και είμαι πάντα πρόθυμος να το μεταδώσω σε όλους όσους
έρχομαι σε επαφή.
Καθοδηγώ κι εκπαιδεύω εκατοντάδες προπονητές κάθε χρόνο, ενώ μιλάω πάντα για την
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ένταση, τη συνέπεια, την αντοχή, την πίστη και την αγάπη. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα
να σας προσφέρω την παρακάτω προσφορά!

Με στόχο να συνεχίσετε να μεγαλώνετε και να ενημερώνεστε ως προπονητές σας
προσκαλώ να δείτε το ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ διαδικτυακό προπονητικό μου πρόγραμμα πατώντας
στην παρακάτω διεύθυνση. Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ και έχετε ΔΩΡΕΑΝ ασκήσεις σε
κάθε επίπεδο.
https://ganon-s-school.thinkific.com/bundles/full-curriculum-basic-intermediate-advanced-and-p
ro

Σε όλους τους Έλληνες προπονητές παρέχω έναν ειδικό εκπτωτικό κωδικό.

Μόλις το δείτε χρησιμοποιείστε τον κωδικό "coachingclass2018" για να πάρετε έκπτωση
50%
σε
κάθε προϊόν του αρχείου.

Σας ευχαριστώ που προπονηθήκατε με εμένα και την ομάδα μου.
Συνεχίστε τη δουλειά
Ganon Baker».
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