ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια διαμένει στην Florida (Η.Π.Α.) όπου και εργάζεται.
Σπουδές
Δημοσιογράφος
Απόφοιτος Σχολής Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης
Πτυχιούχος Εργαστηρίων Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Τέχνης
Πανεπιστήμιο)
Πτυχιούχος Εργαστηρίων Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο)

(Ανοικτό
(Ανοικτό

Δημοσιογραφία – Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις
Μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού (ΕΑΕΤΕ)
Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων για την Ανεξαρτησία και
Διαφάνεια των
ΜΜΕ
Μέλος της United Press Association Inc.
Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Ομίλου Προβολής, Marketing, Διαφήμισης και
Δημοσίων
Σχέσεων Businessrise.Inc από το 2006.
Αρθρογράφος στην ψηφιακή πολιτιστική και ειδησεογραφική εφημερίδα Greek
News and Radio FL, στην ΗΧΩ της Φλώρινας, και σε πολλές ακόμα διαδικτυακές
εφημερίδες και έντυπα.
Ραδιοφωνική παραγωγός (Greek Radio FL), στο ελληνικό ραδιόφωνο των Η.Π.Α.

Εκδόσεις
«Μαγειρεύοντας με τον εγγονό μου» εκδ. στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
«Healthy Mediterranean Recipes with Medical Marijuana -CBD Oil”, στο οποίο
συνεργάστηκε με τον πνευμονολόγο Dr Robinson, για την προώθηση των
ελληνικών βοτάνων στην ιατρική κοινότητα.
“Mediterranean Birthday Recipes” - Πρότυπο ημερολόγιο με ελληνικές συνταγές
(πατέντα Αμερικανικής νομοθ.).
«Εσένα, που έφυγες νωρίς», μυθιστόρημα (προς έκδοση)
“The system”, δοκίμιο (προς έκδοση)
«Αρνούμαι», λογοτεχνικό πόνημα (προς έκδοση)
Εκδότρια της ψηφιακής εφημερίδας Greek News and Radio FL με έδρα το Miami
(Florida), το οποίο έχει σκοπό να προάγει το ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο και
τις τέχνες, στο εξωτερικό.
Επίσης, ιδρύτρια και διευθύντρια του ψηφιακού ραδιοφωνικού σταθμού Greek
Radio FL.
Κοινωνικό Έργο
Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως στην Αμερική (Miami). Σύλλογος «Ορίζοντας», για τα
παιδιά με καρκίνο.
Ενεργό μέλος φιλανθρωπικών συλλόγων με αντίστοιχη ράση.
Πρόεδρος του “Hellenic Diaspora Group”, το οποίο δραστηριοποιείται στην
Αμερική και σε συνεργαζόμενες πόλεις ανά τον κόσμο, με έργο την υποστήριξη –
συμβουλή και καθοδήγηση της Ελληνικής Ομογένειας. Η Hellenic Diaspora Group
τυγχάνει της αναγνώρισης και υποστήριξης της International Action Art του
Ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων.
Τιμητικές Διακρίσεις
Δύο τιμητικές διακρίσεις σε διαγωνισμούς βιβλίων στο Los Angeles International
Book Award,
- για το βιβλίο «Μαγειρεύοντας με τον εγγονό μου» (ελληνικά και αγγλικά)
- για το βιβλίο “Healthy Mediterranean Recipes with Medical Marijuana CBD Oil”,

1ο Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Βιβλίων της Καλιφόρνια (τα έσοδα
διατέθηκαν για τους ως άνω φιλανθρωπικούς σκοπούς).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ιωάννα Λαζάρου
Joanlaz8@hotmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/joan.laz.5
https://www.facebook.com/grnewsradiofl
Websites:
https://ioannalazarou.com
https://greekradiofl.com
https://hellenicdiasporagroup.com

