Τασςόςηςα Εκδήλωρηπ
Διρηγηςήπ ρεμιμαοίξσ

: Χοήρςξπ Λάζαοηπ
Ο Χοήρςξπ Λάζαοηπ ρπξύδαρε Κξιμχμιξλξγία ρςξ Πάμςειξ Παμεπιρςήμιξ και έυει ΜΒΑ ρςξ Σςοαςηγικό
Management από ςξ Kingston University. Δίμαι ρςημ αγξοά από ςξ 1994, πξσλώμςαπ ξ ίδιξπ καθημεοιμά.
Δογάρςηκε ρε θέρειπ εσθύμηπ πχλήρεχμ ρε ελλημικέπ και πξλσεθμικέπ εςαιοείεπ και ςα ςελεσςαία 18
υοόμια έυει ςη δική ςξσ εςαιοεία εκπαίδεσρηπ, ςη Lean Management www.e-management.gr. Έυει
ρσγγοάφει 4 βιβλία πχλήρεχμ και επικξιμχμίαπ και πξλλά ρεμιμάοιά ςξσ είμαι διαθέριμα ρε CDs και
USBs.

Θέμα ρεμιμαοίξσ

:

Γιαςί μα ςξ
παοακξλξσθήρχ;

: Γιαςί είμαι κξιμό μσρςικό ρςιπ μέοεπ μαπ όςι ξι πεοιρρόςεοξι επαγγελμαςίεπ ρςεοξύμαρςε

Κχδικόπ BARB ρςιπ πχλήρειπ - Burn the ships of your past
ξομήπ. Μιαπ ξομήπ πξσ θα παοαρύοει ςξμ πελάςη ρε έμα κλίμα εμθξσριαρμξύ, θεςικήπ
αμαςοξτξδόςηρηπ και ςεκμηοιχμέμηπ ρσμαλλαγήπ μαζί μαπ.
Έυξμςαπ υαμηλά ςιπ ποξρδξκίεπ πχλήρεχμ, δεμ πεςσυαίμξσμε ξύςε ςξσπ ρσμςηοηςικξύπ μαπ
ρςόυξσπ. Με ασςήμ ςημ ςακςική πξσ ρσμπσκμώμεςαι ρςη τοάρη «καθημεοιμέπ υαμηλέπ
πςήρειπ», μεγάλα επιςεύγμαςα πχλήρεχμ δεμ σπάουξσμ.

[Σε πεοίπςωρη αδσμαμίαπ παοακξλξύθηρηπ ςξσ ρεμιμαοίξσ, μπξοείςε μα παοαλάβεςε ςξ
βιβλίξ, ςξ CD και ςιπ ρημειώρειπ ρςημ ςιμή ςωμ 48,88 εσοώ, υωοίπ καμέμα κόρςξπ
μεςατξοικώμ ή άλλη επιβάοσμρη.]
Διάοθοχρη
εκδήλχρηπ

: 1η εκπαιδεσςική ώοα. Δρχςεοικά και ενχςεοικά εμδσμαμχμέμξπ πχληςήπ. Πξιεπ ςευμικέπ

δύμαμηπ επιςοέπξσμ μα είμαρςε πιξ αμθεκςικξί ρςημ πίερη ςξσ πελάςη, παίομξμςαπ ςελικά ςη
δξσλειά;
2η εκπαιδεσςική ώοα. Πχπ δημιξσογώ έμα κλίμα ξομήπ και πξλεμικήπ μαερςοίαπ καςά ςη
διάοκεια ςηπ παοαγχγικήπ ημέοαπ πχλήρεχμ; Πξιεπ ςευμικέπ πξλέμξσ έυξσμ μόημα μα
εταομόρχ ρςξσπ πελάςεπ πξσ έυχ και ρε ασςξύπ πξσ θέλχ μα απξκςήρχ;
3η εκπαιδεσςική ώοα. Η επιθεςικόςηςα πξσ ποέπει με ρύρςημα μα αμαδύεςαι ρςιπ ρσμαλλαγέπ
ςύπξσ «εδώ και ςώοα», όπχπ και ρςιπ ρσμαλλαγέπ ςύπξσ «μα μιλήρξσμε». Παοαγχγική
μξξςοξπία ρςα follow ups.
4η εκπαιδεσςική ώοα. Οι μεςαβληςέπ πξσ ποέπει μα ενεςάρχ κάθε τξοά πξσ επιδιώκχ πώληρη.
Ο αμακαιμιρμέμξπ εασςόπ μξσ, πξσ δεμ επιςοέπει ρε εμέμα και ςξμ πελάςη αματξοέπ ρε
ποόςσπα, ρσμήθειεπ και ποακςικέπ ςξσ παοελθόμςξπ. Σςοαςηγική πχλήρεχμ «κάφε ςα πλξία»
με μέοξπ ςξσ παλιξύ πελαςξλξγίξσ ρε ςασςόυοξμη ρσμύπαονη με ςη δική μξσ μέα πχληριακή
λειςξσογικόςηςα: κχδικόπ BARB.

[Σςξ ρεμιμάοιξ δίδεςαι ςξ βιβλίξ «Ο λιςόπ ςοόπξπ πωλήρεωμ» (ανίαπ 27,50 εσοώ) και ςξ CD
Νξ 5 «Οομή ρςιπ πωλήρειπ» (ανίαπ 36,58 εσοώ) , εμςελώπ ΔΩΡΕΑΝ]
Ημεοξμημία, ώοεπ και
ςόπξπ εκδήλχρηπ

: Δεσςέοα 23 Ιξσλίξσ, 10:00-14:00, Σξλχμξύ 39, Πλ. Κάμιγγξπ, Αθήμα

Κόρςξπ ρσμμεςξυήπ

:
: 88,03 εσοώ (παοέυεςαι έκπςχρη 10%)
: Alpha Bank, Αο. Λξγ/ρμξύ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327,

Πξρό καςάθερηπ
Αοιθμόπ λξγαοιαρμξύ
Ποόρθεςεπ παοξυέπ

Τοίςη 24 Ιξσλίξσ, 16:00-20:00, Σξλχμξύ 39, Πλ. Κάμιγγξπ, Αθήμα
Τεςάοςη 25 Ιξσλίξσ, 15:00-19:00, Hotel Semeli www.semelihotel.com.cy, Λεσκωρία
78,88 ρσμ ΦΠΑ.
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