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 PROJECT   -  TEAMWORK…..WINS…..       
 

 

TEAM WORK …..WINS….  [ ]
 HOW TEAMWORK  WINS AT THE END…..HOW  THE   ..DREAMS CAN BE TRUTH……. 



 

χαίρεται . λέγομαι zenon και είμαι general manager [from smww  Το   "βιογραφικο μου" είναι εδώ =  .  - 

http://www.visualcv.com/bmz  -   έχω   μια πρόταση  που ίσως να σας ενδιαφέρει. επειδή το basket 

είναι η ζωή μου και μελετώ εδώ και 5 χρονια ένα σύστημα    καθοδηγησεις   και scouting     

παρακολουθώντας την ομάδα να παίρνει 2 ευρωπαϊκά....  μου ήρθε η ιδέα του.TEAMWORK…WINS     -   

ένα ντοκιμαντέρ που θα δείχνει από μέσα  την σκληρή δουλειά, την ομαδικότητα, την πιστη   πως μια 

ομάδα νέων παιδιών    κατακτά την κορυφή  κόντρα στα μεγαθήρια. πιστεύω ότι θα βοηθούσε  την 

νεολαία να  βρει ..έμπνευση.... να βάλει στόχους..να έχει όνειρα......[ δυστυχώς το 

basket..αργοπεθαίνει σε αυτή την χωρα..] . επίσης  θα βοηθούσε στο marketing τις ομάδας και να δείτε 

πιο..ζεστά την παραγωγή στις ακαδημίες.  αυτό που ζητω μονο είναι να γραφτεί στα credits   [ 1 ιδέα 

from..zenon  [ magikdo-system]  στην αρχή και τέλος. και 5/100 επί τον κερδών. θα έχει μεγaλη   

επιτυχία αν βρεθεί καλή εταιρία παραγωγής.  έχω σκεφτεί το γύρισμα να αφορά τα  2 προηγούμενα 

χρονια  αλλα και την  παρακολοuθηση  αυτού που έρχεται....... - εύχομαι να το δείτε ζεστά γιατί θα 

βοηθούσε πολύ η πραγματοποίηση αυτής τις παραγωγής. Ευχαριστώ                               01/09/2013   

ZENON                                                    

=====================================================================================           

Hello .  my name is   zenon   and I'm general manager –[ from smww ]    my resume " is here = . 

http://www.visualcv.com/bmz   - I have a suggestion that might be interested . because   the basket is 

my life and  meditate for 5 years a guidance system and scouting watching the team gets 2 European .... 

I got the idea of    .TEAMWORK ... WINS - a documentary that shows the inside of hard work, teamwork , 

faith that a group of young children conquering peak against the behemoths . I think that would help the 

youth to find inspiration .. .... to aim .. have dreams ...... [ unfortunately the basket .. dying in this 

country ..] it . would also help in marketing,   the team  , to  see more hot .. the  academies . I only ask 

what is written in the credits [1 idea from .. zenon  [magikdo-system] at the beginning and end . And  

5/100 on the profits. will  have big  success if you  found good production company . I've thought about 

turning to regard the two previous years  but also to    monitoring  this year ....... - I wish to see it warm 

because it will greatly help the realization of the production. Thanks   01/09/2013 ZENON                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.visualcv.com/bmz
https://www.google.gr/search?client=firefox-a&hs=NSS&rls=org.mozilla:el:official&q=%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&spell=1&sa=X&ei=UCsjUtHLNMiIhQfM2IE4&ved=0CCsQBSgA&biw=1366&bih=617
http://www.visualcv.com/bmz

