
Νέο σεμινάριο από τη Lean Management με τίτλο: 

«Οδηγός ανθεκτικής νοοτροπίας στις πωλήσεις, 
διαπραγματευτικής υπεροχής, business συμπεριφορών και Key 
Account Management» 

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όσους κάνουν συναλλαγές με πελάτες σήμερα και όχι από Σεπτέμβρη. 

Σκοπός σεμιναρίου:  
Να αναδείξει χαρακτηριστικά του business που επιδρούν καταλυτικά στη συναλλαγή και τα 
οποία «θάβονται» από το «μούδιασμα» της περιόδου.  

Συνοπτικό θεματολόγιο: 
Α’ εκπαιδευτική ώρα: Ανθεκτική νοοτροπία στις πωλήσεις. 
Παρουσίαση των νόμων που διέπουν την ανθεκτική νοοτροπία  
Εξήγηση των διαστάσεων που διέπουν το great attitude 
Συσχετισμοί ανθεκτικότητας και αιχμηρών πωλησιακών συνηθειών.  

Β’ εκπαιδευτική ώρα: Διαπραγματευτική υπεροχή. 
Από τι αποτελείται ένα υψηλό διαπραγματευτικό προφίλ και γιατί με αφορά; 
Οι καλύτερες συμφωνίες που μπορώ να πετύχω, ξέροντας τεχνικές διαπραγματεύσεων. 
Στρατηγικές διαπραγμάτευσης μια προς μια 

Γ’ εκπαιδευτική ώρα: Business συμπεριφορές.  
Η ανάλυση των sales touch ως καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη συναλλαγής. 
Τα στάδια της διαδικασίας της πώλησης ένα προς ένα.  
Ο κύκλος της πώλησης και η σύνδεσή του με το customer experience. 

Κόστος ατομικής συμμετοχής: €78,88 συν ΦΠΑ 
Κράτηση θέσης: με αποστολή του καταθετηρίου στο info@e-management.gr όπως και των 
στοιχείων τιμολόγησης.  
Έκπτωση προπληρωμής 10%. Ποσό κατάθεσης €88,03.  

Extra παροχές με την προπληρωμή των €88,03: Παραλαβή εκπαιδευτικού φακέλου 650 
σελίδων! 

Υλοποιήσεις: 
Δευτέρα 14/09, ώρες 17:00-20:00, Θάλειας 1, Αθήνα 

mailto:info@e-management.gr


Τράπεζες (Δικαιούχος: Lean Management-Χρήστος Λάζαρης) 
Alpha Bank 
Αρ. Λογ/σμού: 146002320011327,  
ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327 

Εθνική Τράπεζα 
Αρ. Λογ/σμού: 67174960608 
GR7101106710000067174960608 

Εναλλακτικά, αγορά εκπαιδευτικού υλικού.  
Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης όλων των υλοποιήσεών μας, μπορείτε να 
παραγγείλετε το εκπαιδευτικό υλικό των 650 σελίδων στην τιμή των €48,88. Ποσό κατάθεσης 
με το ΦΠΑ και τα μεταφορικά έξοδα: €53,88 

Αίτηση συμμετοχής: 
Ονοματεπώνυμο και 
πατρώνυμο: 
Επωνυμία επιχείρησης: 
Επάγγελμα: 
Διεύθυνση (Οδός, αρ., Τ.Κ.): 
ΑΦΜ/ΔΟΥ: 

Με εκτίμηση,  
Χρήστος Λάζαρης 

Lean Management 
6945718888, 2107667288 
info@e-management.gr 
www.e-management.gr   
www.seminars.gr 

→ Από 1η Ιουνίου μπορείτε να προμηθευτείτε στην νέα προνομιακή τιμή των €18,88 το 
Ηχητικό Σεμινάριο με τίτλο: «CD Πωλήσεων 1 - Χρυσή σχεδιαστική πώληση 7 φάσεων». 
Επίσης, από 1η Ιουνίου μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία «Πωλήσεις σε τρεις λέξεις» και 
«Ο λιτός τρόπος πωλήσεων» στην τιμή εκπαιδευτικού πακέτου στην τιμή των €28,88. Καμία 
επιβάρυνση μεταφορικών και αντικαταβολής για όλη την Ελλάδα, μέχρι εξαντλήσεων των 
αποθεμάτων.  
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https://www.youtube.com/channel/UCQsURHjdAR-So7CphZSD6aA

