
  

 
  

Αριστοτέλης Γεωργόπουλος 

  

Επαγγελματική 

εμπειρία 

2008–2012 Holmes Place Ελλάδα 

Regional Master Trainer 

 Οργάνωση, σχεδιασμός και λειτουργία της Holmes Place Academy 
στην Ελλάδα για τα 3 Clubs της εταιρείας (100 γυμναστές). 

 Συντονισμός και υλοποίηση των Assessment Centers της Holmes 
Place για την εύρεση και επιλογή ανθρωπίνου δυναμικού (γυμναστές). 

 Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου (Audits & Checks) στην λειτουργία των 
gyms, studio και του Personal Training στα 3 Clubs. 

 

2005–2010 Holmes Place Αθήνα 

Gym Manager – Regional Fitness Manager 

 Ανάπτυξη κι εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος των   
γυμναστών των 2 Clubs της εταιρείας (40 γυμναστές). 

 Συνεχής αύξηση των πωλήσεων (10% κάθε χρόνο) του Personal 
Training για τα 3 χρόνια. 

 Υπεύθυνος για την επιλογή των γυμναστών (recruitment process), 
διαχείριση του budget του τμήματος fitness, διαμόρφωση των 
βαρδιών της ομάδας των γυμναστών, αξιολόγηση των γυμναστών σε 
τετράμηνη και ετήσια βάση. 

 Συμβολή στο υψηλό ποσοστό διατηρησιμότητας των μελών – 60%. 

 Δημιουργία, οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας 
παρακολούθησης των νέων μελών για τους 2 πρώτους μήνες. 

 Συντονισμός Running Club των μελών και συμμετοχή σε αγώνες.     1
η
 

θέση στο πρωτάθλημα γυμναστηρίων στα 10χλμ. και 5χλμ το 2007. 

 

 

2003-2005 Holmes Place Πειραιάς 

Club Manager 

 Διοίκηση ομάδας 50 ατόμων (γυμναστές, duty managers, 
receptionists, studio instructors, καθαριστές) 

 Συνεργασία με τις ομάδες πόλο του Ολυμπιακού και του Εθνικού 
(ανδρών και γυναικών) για χρήση του γυμναστηρίου ως χώρο 
προετοιμασίας τους. 

 Συντονισμός προγράμματος Corporate Wellness για τις εταιρείες του 
Πειραιά και ιδιαίτερα τον Ναυτιλιακό και Τραπεζικό τομέα. 

 



 

2002-2003 Universal Ladies Πειραιάς 

Operational Manager 

 Υπεύθυνος της λειτουργίας και συντονισμού των τμημάτων (fitness,  
πωλήσεων, front desk, αισθητικής και κομμωτηρίου). 

 Επίτευξη υψηλής διατηρησιμότητας των μελών του γυμναστηρίου 
(περίπου 70%) 

 Αύξηση των μελών και συνδρομών νέων μελών κατά 7%. 

 Οικονομική διαχείριση του γυμναστηρίου 

 

 

2001-2002 Star Trac. Γλυφάδα 

Sales Representative 

 Account Manager της Cardiosport (φορητοί παλμογράφοι) 

 Υπεύθυνος για το κομμάτι της Δυτικής Αττικής, Πελοποννήσου και 
Νήσων Αιγαίου για την βασική σειρά προϊόντων της εταιρείας. 

 Γρήγορη ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός ανενεργού και ιδιαίτερα 
δύσκολου πελατολογίου μέσα σε σύντομο χρόνικο διάστημα. 

 

2000-2001 Δημοτικό Γυμναστήριο Δραπετσώνα 

Fitness Manager 

 Οργάνωση και λειτουργία του γυμναστήριου. 

 Εκπόνηση προπονητικών προγραμμάτων. 

 Συντήρηση του εξοπλισμού και εισηγήσεις για εμπλουτισμό και 
ανανέωση του. 

 Αύξηση των μελών του γυμναστηρίου κατά 50% και εξασφάλιση 
υψηλής διατηρησιμότητας των κατά την διάρκεια της σεζόν. 

 Ιδιαίτερη συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του 
γυμναστηρίου. 

 

1994-1999 Arena Fitness Gym Πειραιάς 

Fitness Instructor 

 Υπεύθυνος της πρωϊνής ζώνης του γυμναστηρίου, εκτελώντας 
παράλληλα καθήκοντα front desk, υπεύθυνου συντήρησης του 
εξοπλισμού καθώς και συντονιστή του studio (ομαδικά προγράμματα). 

 Ανάπτυξη αρκετών πρωτοβουλιών στην λειτουργία και εφαρμογή 
διαδικασιών (personal training sessions, small groups training for 
men, προσωπική παρακολούθηση των νέων μελών κατά την 
εισαγωγή τους στο γυμναστήριο) με στόχο την βελτίωση παροχής 
υπηρεσιών στα μέλη. 



Εκπαίδευση 1999-2000 Loughborough University  Loughborough, UK 

 M.Sc. in Sport Management 

1989-1993 ΤΕΦΑΑ  Αθήνα 

 Βαθμός πτυχίου 7,2 

 Ειδικότητα : Καλαθοσφαιρίση 

1983-1989                     Ελληνογαλλική Σχολή Saint Paul           Πειραιάς 

 Βαθμός απολυτηρίου 16,8 

Σεμινάρια 

 

 Customer Service & Handling and Solving Customer Problems 

 Train the Trainer 

 Service Leadership 

 Focus on Performance 

 Managing the Customer Experience 

 Sales Foundation Course 

Επαγγελματικές 

συνδρομές 

 

 

Μέλος του National Strength & Conditioning Association (NSCA) από το 
1997 

Μέλος του American College of Sports Medicine (ACSM) από το 1998 

Μέλος του IDEA Health & Fitness Association από το 2004 

Μέλος της International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) 
από το 2002. 

Ενδιαφέροντα - 

Ασχολίες 

Spinning Instructor – Star Level 3 από το 2002. 

Συνεργάτης της STAR TRAC Greece στο εκπαιδευτικό κομμάτι του Spinning 
στην Ελλάδα. 

Παρουσιάσεις σε τηλεοπτικά προγράμματα (ALPHA, ΝΕΤ, STAR) στα 
πλαίσια της προώθησης και διάδωσης του Spinning 

Εισηγητής και presenter του Spinning σε αθλητικές ημερίδες και σεμινάρια 
φυσικής αγωγής  

 Πανελλήνιο Συνέδριο του ΣΙΓΑ με θέμα την Ομαδική Ποδηλασία – 
Μάϊος 2004, Αθήνα 

 Ημερίδα : Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό – 
Απρίλιος 2005, Ηράκλειο Κρήτης 

Διοργανωτής και βασικός συντονιστής των μεγαλύτερων Spinning 
Μαραθωνίων στην Ελλάδα. 

Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European 
Resuscitation Council)  για την Βασική Υποστήριξη Ζωής και την χρήση 
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS-AED) 



Συγγραφή άρθρων 2002 Αρχισυντάκτης στο περιοδικό ΜΒΙΚΕ (Mountain Bike)  

2001 – 2012 Έκτακτη αρθρογραφία στα περιοδικά VITA, SHAPE,  ΓΥΝΑΙΚΑ, 
Forma, VIMAMEN, IN VITRO κ.ά. 

Στρατιωτική θητεία 1994-1995 Σώμα Μηχανικού Στρατού Ξηράς                               
(Ειδικότητα Σιτιστής - Σκαπανέας) 

 

Οικογενειακή   Έγγαμος από το 2002 και έχουμε μία κόρη.  

κατάσταση 

 

 

Γεννηθείς  17 Φεβρουαρίου 1972 στην Αθήνα. 


