
Ταυηόηηηα Εκδήλωζης 

Δηζεγεηήο ζεκηλαξίνπ : Χξήζηνο Λάδαξεο 
Ο Χξήζηνο Λάδαξεο ζπνύδαζε Κνηλσληνινγία ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη έρεη ΜΒΑ ζην 
Σηξαηεγηθό Management από ην Kingston University. Δίλαη ζηελ αγνξά από ην 1994, πνπιώληαο 
ν ίδηνο θαζεκεξηλά. Δξγάζηεθε ζε ζέζεηο επζύλεο πσιήζεσλ ζε ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο 
εηαηξείεο θαη ηα ηειεπηαία 18 ρξόληα έρεη ηε δηθή ηνπ εηαηξεία εθπαίδεπζεο, ηε Lean 
Management www.e-management.gr. Έρεη ζπγγξάςεη 4 βηβιία πσιήζεσλ θαη επηθνηλσλίαο θαη 
πνιιά ζεκηλάξηά ηνπ είλαη δηαζέζηκα ζε CDs θαη USBs. 

Θέκα ζεκηλαξίνπ : Δίκαη θσο πσιήζεσλ θαη θάξνο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο. Πσο;
Γηαηί λα ην 

παξαθνινπζήζσ; 

: Γηαηί νη άλζξσπνη δελ παζηάδνληαη κε ηηο πσιήζεηο θαη επηκέλνπλ λα θηλνύληαη 

ζε κέηξηα επίπεδα. Γηαηί κπεξδεύσ ην μέτριος κε ην μετρημένος. Αιιαγή 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο.    
[ε πεπίπηωζη αδςναμίαρ παπακολούθηζηρ ηος ζεμιναπίος, μποπείηε να παπαλάβεηε ηο 

βιβλίο, ηο CD και ηιρ ζημειώζειρ ζηην ηιμή ηων 48,88 εςπώ. Κόζηορ μεηαθοπικών για όλη 

ηην Ελλάδα 4,48 εςπώ.] 

Γηάξζξσζε εθδήισζεο : 1ε εθπαηδεπηηθή ώξα. Η ακθηζβήηεζε ησλ πσιήζεσλ: Δάλ κε 4 νρήκαηα 

δξάζεο δελ ακθηζβεηήζσ ηνλ ηξόπν πνπ πνπιώ, ηόηε ζα ζπλερίζσ λα 

πνπιάσ άλεπξα ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία.  

2ε εθπαηδεπηηθή ώξα. Μπνξώ λα κεηαηαηξαπώ από απιό πσιεηή ζε πσιεηή-

εγέηε πνπ επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηνπο πειάηεο πνπ έρεη θαη ζέιεη λα απνθηήζεη, 

όρη ιέγνληαο ην κήλπκα πσιήζεσλ, αιιά κε ην λα είλαη ν ίδηνο ην κήλπκα 

πσιήζεσλ.  

3ε εθπαηδεπηηθή ώξα. Γελ ππάξρεη πξόβιεκα λα γίλεηο ν καληαθόο πσιεηήο 

πνπ πάληα απόθεπγεο. Η ζηξαηεγηθή ησλ Γαιάδησλ Ωθεαλώλ.  

4ε εθπαηδεπηηθή ώξα. Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα λα έρσ ζηαζεξή απόδνζε 

πσιήζεσλ θαη όρη κε απμνκεηώζεηο. Γξαπηή εγγύεζε ηεξκαηηζκνύ 

αλαβιεηηθόηεηαο έθαζηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

[ηο ζεμινάπιο δίδεηαι ηο βιβλίο «Πωλήζειρ ζε ηπειρ λέξειρ» (αξίαρ  25,50 

εςπώ) και ηο CD Νο 6 «Αναβληηικόηηηα ζηιρ πωλήζειρ» (αξίαρ 36,58 εςπώ) 

, ενηελώρ ΔΩΡΕΑΝ] 

Ηκεξνκελία, ώξεο θαη 

ηόπνο εθδήισζεο 

: Παξαζθεπή 11 Μαΐου, 15:00-19:00 Grand Hotel Palace, Θεζζαλονίκη  

Γεπηέξα 14 Μαΐου, 09:00-13:00 Σνισκνύ 39, Πιαηεία Κάληγγνο, Αθήνα 

Ρωηήζηε μαρ για ηιρ ςλοποιήζειρ ζηην Πελοπόννηζο (Σπίπολη, 
Καλαμάηα) και ζηην Κύππο (Λεμεζόρ, Λεςκωζία). 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο : 78,88 ζπλ ΦΠΑ. 

Πνζό θαηάζεζεο : 88,03 επξώ (παξέρεηαη έθπησζε 10%) 

Αηζκόο ινγαξηαζκνύ : Alpha Bank, Αξ. Λνγ/ζκνύ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: 

GR8501401460146002320011327, Γηθαηνύρνο: Lean Management 

Πποζοσή! Πεπιοπιζμένορ απιθμόρ ζςμμεηοσών. Απαπαίηηηη η ειδοποίηζη και η πποπληπωμή. 

Lean Management 

Operations Dept.  

6945718888, 2107667288 

info@e-management.gr  

www.e-management.gr 
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