
H Lean Management διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο:  

Πόσο επιθετικοί είναι οι πωλητές σας; (Dream 
big & dance with sales) 

Εισηγητής: Χρήστος Λάζαρης 
Τα σεμινάριά μας  

διατίθενται και σε CD >> 

Χώροι Υλοποίησης: 

➡ Πέμπτη 28 Μαρτίου, 14:00-18:00, Θεσσαλονίκη, Grand Hotel Palace 

➡ Παρασκευή 29 Μαρτίου, 14:00-18:00, Σέρρες, Siris Hotel  

➡ Δευτέρα 01 Απριλίου, 14:00-18:00, Αθήνα, Σολωμού 39

Συνοπτικό θεματολόγιο 

Φλερτάροντας με τις νέες πωλήσεις. Το DNA της επιτυχίας σου στις πωλήσεις. Πως θα 

γίνεις κυνηγός ευκαιριών. Ξέχνα τις διαφορές στις πωλήσεις! Γίνε αποφασιστικός πωλητής. 
Μεταμόρφωσε τις επαγγελματικές σου επιδόσεις σε μύθο.  
Πως θα αναπτύξεις τους πιο σημαντικούς πελάτες σου και κατ’ επέκταση και εσένα; 

Ξέχνα τα πάντα, εκτός από ένα: πούλα στον άνθρωπο που έχεις μπροστά σου. Φρόντισε 
το σπουδαίο 20%. Αποφάσισε με αυτούς τους σπουδαίους πελάτες που έχεις ή θέλεις να 
αποκτήσεις να διακινείσαι από το αξίωμα της ορμής. Κάνε συναλλαγές μαζί τους αδίστακτα 
και χαριτωμένα. 
Μπορείς να πολεμήσεις την αναβλητικότητα στις πωλήσεις! Οι πωλήσεις είναι μια μεγάλη 

γιορτή. Ξεκίνα να τις ζεις σαν πάρτυ. Σταμάτα την κατάρα της αναβλητικότητας. 
Οργάνωσε τις πωλήσεις σου, αύξησε έσοδα, κέρδισε ζωτικό προσωπικό χρόνο. 

Υποδειγματική ημέρα πωλήσεων: σκοράροντας από τα αποδυτήρια μέχρι το τελευταίο λεπτό 
των καθυστερήσεων. Αντικατάσταση της αναβλητικότητας με το κλείσιμο νέων πωλήσεων.  

Στο σεμινάριο δίδεται, εκτός από το σχετικό σετ σημειώσεων, εντελώς δωρεάν, αντί της 
κανονικής τιμής των €29,50 και το Ηχητικό CD Νο6 με τίτλο «Το τέλος της αναβλητικότητας 
των πωλήσεων: το νέο κεφάλαιο πωλήσεων της ζωής μας». 
=== 

Κόστος Συμμετοχής: 78,88 Ευρώ συν ΦΠΑ. Σε περίπτωση προπληρωμής παρέχεται έκπτωση 

10% και το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 70,99 συν ΦΠΑ.  

Ποσό κατάθεσης 88,03 ευρώ Alpha Bank 

Αρ. Λογ/σμού: 146002320011327 
ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327 
Δικαιούχος: Lean Management  

➡ Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης, μπορείτε να παραγγείλετε το υλικό του 

σεμιναρίου, στην τιμή των €38,88 σημειώσεις και CD και κόστος μεταφορικών €4,48 για όλη
την Ελλάδα. Ποσό κατάθεσης €43,36 . 

Lean Management 

Operations Dept.  

6945718888, 2107667288 

info@e-management.gr  

www.e-management.gr   

Υ.Γ. Ρωτήστε μας για το πως μπορείτε να συμμετάσχετε 
στο "Club Επιχειρηματιών Άγιο Όρος" 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
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