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Επαγγελματική Πορεία:    

Η Bonnie Godsman εργάζεται για την GAMA International τα τελευταία 16 χρόνια, στη διάρκεια 
των οποίων πέρασε από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Αντιπρόεδρος πλέον- αρμόδια για 
θέματα εταιρικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης- φέρει την ευθύνη όλων των δράσεων και 
τμημάτων που αποφέρουν έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών σχέσεων, του LAMP, των 
δημόσιων σχέσεων και της επικοινωνίας όπως και της ανάπτυξης PMG. Από τη στιγμή που 
ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα ως CEO, η GAMA χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή άνοδο εσόδων, 
αύξηση αριθμού μελών και διατηρησιμότητας όπως και από αθρόα προσέλευση σε συνέδρια και 
συναντήσεις LAMP. Η Godsman βρίσκεται στο τιμόνι της GAMA από τον Ιούνιο του 2014 και είναι 
η πρώτη και νεότερη (γυναίκα) διευθύνουσα σύμβουλος. Σήμερα, η Godsman ηγείται της ευθύνης 
για την ιστορική συγχώνευση των GAMA & AALU που σχημάτισαν τη Finseca: Financial Security for 
All. Η Godsman παραμένει Διευθύνουσα Σύμβουλος της GAMA Global, του διεθνούς βραχίονα της 
Finseca που δραστηριοποιείται σε 22 χώρες παγκοσμίως. Επιπλέον, ως Πρόεδρος της Finseca είναι 
και Πρόεδρος του Ιδρύματος Finseca. 
Τίτλοι, Συμμετοχές και Δραστηριότητες:  

Πριν αναλάβει καθήκοντα στην GAMA, η Μπόννι εργάστηκε ως πολιτικό προσωπικό για την 
κομητεία Suffolk της Ν. Υόρκης υπό τον Robert J. Gaffney, όπως και για τον –τότε- Δήμαρχο της Ν. 
Υόρκης Rudy Giuliani αλλά και τον Πρόεδρο George W. Bush. Είναι επίσης ιδρυτικό στέλεχος 
ομίλου εστίασης με έδρα την πόλη της Ν. Υόρκης υπό την επωνυμία Bliss LLC. Επιπροσθέτως, είναι 
μέλος της Αμερικάνικης Εταιρίας Στελεχών Επιχειρήσεων/American Society of Association 
Executive και της Εθνικής Ένωσης Γυναικών Επαγγελματιών/National Association of Professional 
Women. Προσφάτως η Godsman αναγνωρίστηκε ως 2018 Finance CEO of the Year από το 
περιοδικό CEO Monthly. 
Εκπαίδευση και Τεχνογνωσία:  

Δηλώνει περήφανη Νεοϋορκέζα, γέννημα-θρέμμα της νότιας ακτής του Λόνγκ Άιλαντ. Καθώς σε 
πολύ νεαρή ηλικία κόλλησε το μικρόβιο της πολιτικής, επέλεξε να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες 
στο American University της Washington, D.C.  
Προσωπικά Στοιχεία:  

Η Bonnie διαμένει στο Mount Joy της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ μαζί με το σύζυγό της Μάικ και το 
γιορκ τεριέ τους, τον Λίνκολν. 

 


