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ΑΚΟΥΣΤΓ ΚΑΙ ΓΠΙΚΟΙΜΩΜΗΣΤΓ ΛΓ ΟΖΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΓΖΑΤΩΜ ΚΑΙ
ΠΟΥΖΗΣΤΓ ΠΑΜΤΟΥ*

*Το σεμινάριο είναι βασισμένο στο σχετικό βιβλίο «Τεχνικές Πωλήσεων και Επικοινωνίας. 151 Εργαλεία
Αποτελεσματικότητας», το οποίο δίδεται στο σεμινάριο.
ΣΚΟΠΟΣ ΓΚΠΑΙΔΓΥΣΗΣ
Μα αςρμνίοει πορξ ορμμεπέσονπεξ. Όκοι οι μεκάπεξ δεν έσορν πο ίδιο οπρκ εμικοινωνίαξ, δεν έσορν πον ίδιο
πύμο ακνόαοηξ και δεν έσορν πον ίδιο βαθμό ωνιμόπηπαξ. Γμείξ γιαπί μνοομαθούμε να μορκήοορμε οε όκορξ
με πον ίδιο πνόμο και μάκιοπα με πον πνόμο μορ βοκεύει, κρνίωξ, εμάξ;
ΑΠΓΥΕΥΜΓΤΑΙ
Σε μωκηπέξ, managers και εμισεινημαπίεξ. Σε όοορξ θέκορν να κενδίζορν μενιοοόπενα σνήμαπα,
μνοοεγγίζονπαξ διαςονεπικά κάθε μοναδικό πύμο μεκάπη, οε εμίμεδο εμικοινωνίαξ και ακνόαοηξ.
ΗΛΓΡΓΣ & ΩΡΓΣ ΓΚΠΑΙΔΓΥΣΗΣ
η
1 Υκομοίηοη Δερπένα 27 Μοε., 16:00-20:00
η
2 Υκομοίηοη Τεπάνπη 29 Μοε., 14:00-18:00

ΑΕΗΜΑ
ΕΓΣΣΑΖΟΜΙΚΗ

Lean Management TrC
Grand Hotel Palace – The Luxury Hotels

Γιαπί να πο μανακοκορθήοω;
Ο εκμαιδερόμενοξ, ςεύγονπαξ αμό πο οεμινάνιο, έσει μαζί πορ εμίκαινο εκμαιδερπικό ρκικό, καθώξ και μια
tailor made εκμαίδεροη μορ αςονά αρπόν αμοκκειοπικά και πιξ δικέξ πορ εμικοινωνιακέξ ορνήθειεξ, όμωξ
εμίοηξ και πιξ δικέξ πορ μνοοωμικέξ δελιόπηπεξ ακνόαοηξ, ένα βιβκίο αλίαξ 29,50 ερνώ (Α’ έκδοοη 2006, Β’
έκδοοη 2008, αναπύμωοη 2010) και πιξ μνοβκεμόμενεξ πεσνικέξ, μκήνωξ ανακρμένεξ, καπά πη διάνκεια πορ
οεμινανίορ.
ΠΓΡΙΓΦΟΛΓΜΑ ΓΚΠΑΙΔΓΥΣΗΣ – ΑΠΟΔΙΔΟΜΤΑΙ ΛΓ ΕΓΑΤΡΑ ΠΩΖΗΣΓΩΜ
Το οεμινάνιο θα αμοδώοει, με πεσνικέξ, πιξ αμανπήοειξ οπα κάπωθι 12 ενωπήμαπα:
1. Πωξ μορκάπε οε έναν αμόπομο, ανπαγωνιοπικό, δρναπό, αμοςαοιοπικό, άςοβο, αρπανσικό, ανρμόμονο
άοπονγο, ακαζόνα, ανπιννηοία, ενγαοιομανή, αδιάκνιπο, ελωοπνεςή, ενγοκενπνικό, δύοκοκο, πασύ μεκάπη;
2. Πωξ μορκάπε οε έναν κινηπικό, μαισνιδιάνη, αμοκαροπικό, ομικηπικό, αναιδή, αμείθανσο, λεσαοιάνη, ςκύανο,
ανονγάνωπο, αορνεμή και ακαπάοπαπο μεκάπη;
3. Πωξ μορκάπε οε έναν οργκναπημένο, εμιςρκακπικό, νπνομακό, ςοβηποιάνη, αναμοςάοιοπο, αμαθή,
οπενάσωνο, δύομιοπο, αδιάςονο και ιοσρνογνώμονα μεκάπη;
4. Πωξ μορκάπε οε έναν ανακρπικό, εμίμονο, εραίοθηπο, ονγανωπικό, μνογναμμαπιομένο, πεκειομανή,
αναοςακή, αμαιοιόδολο, αννηπικό, αμοπναβηγμένο, εοωοπνεςή μεκάπη;
5. Πωξ μορκάπε οε έναν σακανό πύμο ακνοαπή μορ εοπιάζει οπην έμμνεροη μορ πορ μνοκακείπε, οπο γενικό
μκαίοιο, οπην ερσανίοπηοη, οπο σιούμον, οπη σακάνωοη;
6. Πωξ μορκάπε οε έναν ορμμονεπικό πύμο ακνοαπή μορ εμικενπνώνεπαι οπη ορναιοθημαπική οπήνιλη, οπην
ρμομονή, οπα ορναιοθήμαπα, οπιξ ανοισπέξ ενωπήοειξ, μαναμένονπαξ οσεπικά οιωμηκόξ;
7. Πωξ μορκάπε οε έναν μενιεκπικό πύμο ακνόαοηξ μορ μνοομαθεί να ορνδέοει όκεξ πιξ μκηνοςονίεξ μεπαλύ
πορξ, ονγανώνονπαξ μκηνοςονίεξ και καπανοώνπαξ πη κογική μίοω αμό πο εμισείνημα;
8. Πωξ μορκάπε οε έναν πεσνικό πύμο ακνόαοηξ μορ θέκει μόνο οκοκκηνωμένεξ μκηνοςονίεξ, μόνο πο
κενπνικό νόημα ελακείςονπαξ μενιομαομούξ, με οπόσο πη οιγορνιά και πη οργκένπνωοη;
9. Πωξ μορκάπε οε έναν αλιοκογικό πύμο ακνόαοηξ μορ αναζηπά πα γεγονόπα μορ οπηνίζορν αρπό μορ κέγεπαι,
ορνδέονπαξ και αλιοκογώνπαξ πα μάνπα, μορ αμανπά μόνο εμικεκπικά;
10. Πωξ μορκάπε οε έναν πύμο μεκάπη μορ είναι εμικνιπικόξ ή ορμβορκερπικόξ «γονέαξ», μορ θέκει να οαξ
εμικνίνει ή να οαξ καθοδηγεί, σωνίξ μνοομπική ορνακκαγήξ;
11. Πωξ μορκάπε οε έναν πύμο μεκάπη μορ είναι «ενήκικαξ» και εμιθρμεί αμό εοάξ ιοοννομία, ανμονία και
νεακιομό;
12. Πωξ μορκάπε οε έναν πύμο μεκάπη μορ είναι «μαιδί» και ανπιδνά οε όοα πορ κέπε;

ΑΓΟΡΑ ΣΗΛΓΙΩΣΓΩΜ & ΒΙΒΖΙΟΥ
Σε μενίμπωοη αδρναμίαξ μανακοκούθηοηξ πηξ οργκεκνιμένηξ εκμαίδεροηξ, έσεπε πη δρναπόπηπα να
μανακάβεπε οε print out πιξ οημειώοειξ και πο βιβκίο «Τεσνικέξ Πωκήοεων και Γμικοινωνίαξ. 151 Γνγακεία
Αμοπεκεομαπικόπηπαξ» οπην πιμή πων 38,88 ερνώ ορν ΦΠΑ 6% (Πνοοςονά!). Ποοό καπάθεοηξ 41,21 ερνώ. Τιμή
βιβκίορ, σωνίξ πιξ οημειώοειξ, 29,50 ερνώ. Τιμή οημειώοεων, σωνίξ πο βιβκίο, 29,50 ερνώ.
ΠΖΗΡΟΦΟΡΙΓΣ - ΔΙΚΑΙΩΛΑ ΣΥΛΛΓΤΟΦΗΣ
1. Γμικοινωνήοπε άμεοα μαζί μαξ οπο πηκ. 210 7667288 για μκηνοςονίεξ και διερκνινίοειξ.
2. Το κόοποξ ορμμεποσήξ είναι 78,88 ερνώ ορν ΦΠΑ. Σε μενίμπωοη μνομκηνωμήξ μανέσεπαι έκμπωοη 10%
και πο κόοποξ ορμμεποσήξ διαμονςώνεπαι οε 70,99 ορν ΦΠΑ. Ποοό καπάθεοηξ 88,03 ερνώ.
3. Alpha Bank, Αν. Ζογ/ομού: 146002320011327, ΙΒΑΜ: GR8501401460146002320011327, Δικαιούσοξ: Lean
Management
Γιοηγηπήξ:
Φνήοποξ Ζάζανηξ. Πουλάει ο ίδιος από το 1994 έως σήμερα έχοντας 2 πτυχία και 4 βιβλία στα οποία
4.
αποδίδει τα μυστικά των πωλήσεων. Ομιλίες του μπορείτε να ακούσετε στη σελίδα μας ή στο κανάλι μας στο youtube .
5. Το παρόν σεμινάριο μπορεί να γίνει και ως ενδοεπιχειρησιακό στην εταιρεία σας ανεξάρτητα αριθμού ατόμων.
Έχει τρίωρη διάρκεια και κόστος 460 ευρώ.
6. Φώνοξ ρκομοίηοηξ για πην Αθήνα, Σοκωμού 39, T.K. 10682, Πκαπεία Κάνιγγοξ. ∆ωρεάν χρήση parking!
7. Φώνοξ ρκομοίηοηξ για πη Εεοοακονίκη, Grand Hotel Palace – The Luxury Hotels. www.grandhotelpalace.gr.
Μοναστηρίου 305, Τ.Κ. 54628. ∆ωρεάν χρήση parking!
Lean Management
Operations Dept.
6945718888, 2107667288
info@e-management.gr

Alpha Bank, Αν. Λογ/ομού: 146002320011327, ΙΒΑΜ:
GR8501401460146002320011327, Δικαιούσοξ:
Lean Management
Ποοό καπάθεοηξ για μνομκηνωμή 78,88-10% =
70,99 ορν ΦΠΑ.
Τεκικό μοοό καπάθεοηξ 88,03 ερνώ.

www.e-management.gr
Υ.Γ. Σας προτείνουμε το CD-Ηχητικό Σεμινάριο Νο5, «Αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις», με δύο δώρα: 1ο καμία
χρέωση μεταφορικών και αντικαταβολής για όλη την Ελλάδα και 2ο το βιβλίο «Μικρά βήματα - μεγάλες επιτυχίες».

