
H Lean Management διονγανώνει οεμινάνιο με πίπκο:  

Δημιορνγία Γμιθεπικών Πυκηπών  
Τεσνικέξ Γλεκιγμένυν Γμαγγεκμαπικών Πυκήοευν 
Τεσνικέξ Αύληοηξ πηξ Γμιθεπικόπηπαξ οε Μέα Πεκαποκόγια      

 

 
Γιοηγηπήξ: Φνήοποξ Ζάζανηξ  
Φώνοξ Υκομοίηοηξ: για πην Αθήνα Σοκυμού 39, για πη Εεοοακονίκη Grand Hotel Palace. 
Κόοποξ Σρμμεποσήξ: 78,88 Γρνώ ορν ΦΠΑ. Σε μενίμπυοη μνομκηνυμήξ μανέσεπαι 
έκμπυοη 10% και πο κόοποξ ορμμεποσήξ διαμονςώνεπαι οπα 70,99 ορν ΦΠΑ.  

Ποοό καπάθεοηξ 88,03 ερνώ Alpha Bank 
Αν. Ζογ/ομού: 146002320011327 
ΙΒΑΜ: GR8501401460146002320011327 
Δικαιούσοξ: Lean Management  
 
Λαζί μανακαμβάνεπε ΔΩΡΓΑΜ και πο βιβκίο πορ ειοηγηπή Φνήοπορ Ζάζανη ”Ζιπόξ Τνόμοξ Πυκήοευν, 405 Πνοοεγγίοειξ”,  όμυξ 
και όκο πο εκμαιδερπικό ρκικό. 
 
Γιαπί να πο μανακοκορθήου; 
Γίναι κοινό μροπικό όπι εκάσιοποι αμό εμάξ κειπορνγούμε υξ απμομησανέξ μαναγυγήξ οοβανού ένγορ μυκήοευν. Αρπό πο 
οοβανό ένγο μυκήοευν, ορνήθυξ αςήνεπαι οε μενικούξ «μανάλενορξ». Πανάλενοξ μμονεί να είναι ο εμισεινημαπίαξ, κάμοιοξ 
μνοξοπάμενοξ μυκήοευν ή κάμοιοξ οοβανόξ μυκηπήξ και γενικά ενγαζόμενοξ μορ δορκεύει μάνυ οε αρπό μορ κέγεπαι ερκαινία 
και όσι μαθηπικά, μάνυ οε αρπό μορ κέγεπαι μνόβκημα. Όκοι οι ρμόκοιμοι εληγούμε και μικάμε για πο πι μνέμει να γίνει, συνίξ να 
πο κάνορμε εγκκυβιομένοι οε ςήμεξ και μνακπικέξ πορ μανεκθόνποξ.  
 
Φήμεξ και μνακπικέξ μορ ορννικνώνορν αμίοπερπα πην εμιδίυλη νέυν μυκήοευν και αςονούν αμό πρμικά θέμαπα, όμυξ μ.σ. 
πυν υνών ενγαοίαξ, μέσνι οροιαοπικά, όμυξ μ.σ. «δεν κάνυ πην μώκηοη υξ μια διαδικαοία με διακνιπά οπάδια». Σαξ μνοπείνορμε 
να μανακοκορθήοεπε πην «Γμιθεπικόπηπα Πυκήοευν» μορ δίνει πεκμηνιυμένεξ πεσνικέξ-ανπίδοπα μορ εμιπνέμορν να έσεπε 
ακμαία διάθεοη για νέεξ ορνακκαγέξ.  
 
Έσεπε δει κάμοιον μοκράοσοκο/μεπρσημένο, με ορνεσείξ νέεξ μυκήοειξ, να μνοκαβαίνει να μικήοει για πην κνίοη πηξ αγονάξ; 
 

Το οεμινάνιο διελάγεπαι οπη Εεοοακονίκη (Παν. 02 Φεβν. 09:00-13:00) και οπην Αθήνα (Δερ. 05 
Φεβν. και ώνεξ 17:00-21:00) 

 
Δίδεπαι ΔΩΡΓΑΜ οπο οεμινάνιο πο βιβκίο «Ο Ζιπόξ Τνόμοξ Πυκήοευν».  
Το παρόν σεμινάριο μπορεί να γίνει και ως ενδοεπιχειρησιακό στην εταιρεία σας 
ανεξάρτητα αριθμού ατόμων. Σε αυτή την εκδοχή έχει επίσης 4ωρη διάρκεια και κόστος 
460 ευρώ.  
 
Σε μενίμπυοη αδρναμίαξ μανακοκούθηοηξ πορ οεμινανίορ , έσεπε πη δρναπόπηπα να 
μανακάβεπε πο βιβκίο πορ ειοηγηπή και πιξ οημειώοειξ πορ οεμινανίορ. Ποοό 
καπάθεοηξ 44,39 (συνίξ καμία άκκη εμιβάνρνοη μεπαςονικών, για όκη πην Γκκάδα). 

 
Τα οεμινάνιά μαξ διαπίθενπαι και οε CD 

 
*Ποκεμήοπε με μάθοξ εοάξ, πιξ ορνήθειέξ οαξ, ακκά και όκορξ πορξ μεκάπεξ μορ θέκορν να οαξ κκείοορν – How to improve sales. 
Πώξ να βεκπιώου πιξ μυκήοειξ μορ όπαν: 

1. Δεν μάυ εγώ να βνυ νέορξ μεκάπεξ.  
2. Δε γνυνίζυ νέορξ ανθνώμορξ και, καπ’ εμέκπαοη, δεν έσυ καμία πύση να γνυνίου νέορξ μεκάπεξ. 
3. Όπαν ένσονπαι άνθνυμοι οε μένα, ακόμα και με πη κογική πορ ρμοτήςιορ μεκάπη, δεν κναπώ πα οποισεία πορξ, να κναπώ 

follow up. 
4. Ακόμα και όπαν κναπήου πα οποισεία πορξ, δε ςαίνεπαι αμό μορθενά για να κάνυ follow up και, μιθανόπαπα, δε θα κάνυ.  
5. Γίμαι αμνομόνηποξ οπιξ ορνακκαγέξ, οαν να ςαίνεπαι να μην με αμαοσοκούν.  

 
How to improve sales: 

1. Check your attitude.  
2. Know your outcome. 
3. Be professional in each case.  
4. Find a model to follow. 
5. Exercise daily.  

 
Δεν μμονούμε να βεκπιώοορμε πιξ μυκήοειξ μαξ, εάν μνιν δεν βεκπιώοορμε πιξ ορμμενιςονέξ μαξ. Και δεν μμονούμε να 
βεκπιώοορμε πιξ ορμμενιςονέξ μαξ, εάν μνιν δεν βεκπιώοορμε πον πνόμο με πον ομοίο οπεκόμαοπε αμένανπι οπη ζυή.  

http://www.e-management.gr/eshop/Βιβλία-Πωλήσεων/λιτος-τροπος-πωλησεων
http://www.e-management.gr/lean.pdf
http://www.e-management.gr/eshop/cd-πωλησεων
http://www.e-management.gr/eshop/Βιβλία-Πωλήσεων/λιτος-τροπος-πωλησεων
http://www.e-management.gr/eshop/cd-πωλησεων


 
Πνοπείνεπαι ο μνοοαναποκιομόξ μαξ οε όοα έσορμε και όσι οε όοα μαξ κείμορν. Όοον αςονά αρπά μορ μαξ κείμορν, βάκπε ένα 
οργκεκνιμένο οπο μάπι και αρπό ονίοπε όπι είναι ο εμόμενοξ οπόσοξ οαξ.  
 
Πνοπείνεπαι για ανσή να είμαι έναξ ρμένοσοξ, ώνιμοξ ενγαζόμενοξ, εμαγγεκμαπίαξ οε κάθε μενίμπυοη, ακόμα και όπαν 
μνοκακούμαι, με οπόσο πο παμείο πηξ ημέναξ, αμ’ όμοια θέοη και αν ρμηνεπώ πον ονγανιομό. Πάνπυξ είναι γεγονόξ όπι, συνίξ 
οκκηνή ενγαοία, εμιπρσία δεν ένσεπαι και εμίοηξ εμιπρσία δεν ένσεπαι με πίμοπα, όπαν τάσνυ πα ίσνη αρπήξ, μορ μάνπα ρμάνσορν.  
 
Κάμοιοξ, μνιν αμό εμένα, έσει μεπύσει αρπά μορ με ενδιαςένορν, ακκά εγώ οε καθημενινή βάοη δεν θέκυ να έσυ μια ρμένοση 
εμμονική και μεκαποκενπνική δνάοη, γιαπί δεν θέκυ πο βάοανο πηξ οκέτηξ με αμοπέκεομα. Λορ ανέοορν οι έποιμεξ κύοειξ, οι 
δικαιοκογίεξ, πα μανάμονα, η γκνίνια.  
Lean Management 
Operations Dept.  
6945718888, 2107667288 
info@e-management.gr  
www.e-management.gr   

 
Υ.Γ.1. Πνομηθερπείπε πο νέο ησηπικό οεμινάνιο οε μονςή CD, πο Μο7 οπη οεινά μορ μόκιξ κρκκοςόνηοε, με πίπκο 
Dancing with Sales - Winner of Life. Λμονείπε ΓΔΩ να ακούοεπε πον εμίκογο μορ είναι και μια ούνοτη πυν 8 
κεςακαίυν πορ οργκεκνιμένορ CD. Τιμή 38,88 ορν ΦΠΑ, μκηνυπέο μοοό 48,21 ερνώ.  
Ανιθμόξ κογανιαομού Alpha Bank, Αν. Ζογ/ομού: 146002320011327, ΙΒΑΜ: GR8501401460146002320011327, 
Δικαιούσοξ: Lean Management. 
 
Υ.Γ.2. «Τνειξ δελιόπηπεξ porsche: μνόδναοη, αμοπεκεομαπικόπηπα, εμιννοή. Πυξ πιξ αμοκπώ;» Μέο οεμινάνιο με 
αμοκκειοπικό ακνοαπήνιο εμισεινημαπίεξ, Τεπάνπη 7 Φεβνορανίορ και ώνεξ 17:00-20:00, ρκομοιείπαι οπα κενπνικά 
μαξ γναςεία οπην Αθήνα. Ρυπήοπε μαξ μενιοοόπενα.  

 

mailto:info@e-management.gr
http://www.e-management.gr/
http://www.e-management.gr/mp3/09epilogos7oCD.mp3

