Αγαμηπέξ – Αγαμηποί,
Ακοκορθεί πο πεκερπαίο ανοικπό οεμινάνιο μωκήοεων πορ 2017 μορ θα ρκομοιηθεί
πην Τεπάνπη 13 Δεκεμβνίορ και ώνεξ 17:00-21:00 οπη διεύθρνοη Ιοκωμού 39 οπην
Θκαπεία Κάνιγγοξ, με πίπκο: «Θούκα οε αρπό πο μνόοωμο μορ έσειξ μμνοοπά οορ!»
Ακοκορθεί ορνομπικό θεμαποκόγιο:
17:0-18:00
Το DNA πηξ δικήξ οορ εμιπρσίαξ οπιξ μωκήοειξ. Θωξ θα γίνειξ
έναξ κρνηγόξ ερκαινιών. Ηέσνα πιξ διαςονέξ μωκήοεων και γίνε
έναξ εμιθεπικόξ μαίκπηξ.
18:00-19:00 Ερμήοορ μόνο ένα: Θούκα οε αρπόν μορ έσειξ μμνοοπά οορ, είπε
πώνα, είπε οε κίγο, με διαδοσικά follow ups.
19:00-20:00 Κνόνπιοε πο ομορδαίο 20% πηξ μεκαπείαξ οορ. Αοσοκήοορ με
αρπούξ σωνίξ κόγο. Γίναι ο κακύπενοξ πνόμοξ να έσειξ ένα
ομορδαίο ικανομοιημένο μεκαποκόγιο. Γίνε καμεπάνιοξ, μνιν οε
βνει η καπαιγίδα.
20:00-21:00 Θώξ να οκονάνω αμό πα αμοδρπήνια; Αμό πο λεκίνημα πηξ
οημενινήξ ημέναξ; Γίνε ο ςάνοξ ο μωκήοεων μορ όκοι οι
άνθνωμοι θα θέκορν μαζί οορ να κάνορν business.
Κόοποξ οεμινανίορ: 78,88 ερνώ ορν ΚΘΑ. Ιε μενίμπωοη μνομκηνωμήξ, μανέσεπαι
έκμπωοη 10% και πο κόοποξ ορμμεποσήξ διαμονςώνεπαι οε 70,99 ερνώ ορν ΚΘΑ.
Θοοό καπάθεοηξ 88,03 ερνώ.
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καθημενινά μορκάει ο ίδιοξ και βοηθάει άκκορξ ανθνώμορξ να μορκήοορν. Γίναι
οργγναςέαξ 4 ελειδικερμένων βιβκίων πεσνικών μωκήοεων, εμικοινωνίαξ,
αρποβεκπίωοηξ. Οι πεσνικέξ μωκήοεων μορ διδάοκει οε εκμαιδερπικέξ
δναοπηνιόπηπεξ, κρκκοςονούν και οε 6 CD-ησηπικά οεμινάνια.
Αμερθύνεπαι οε ανθνώμορξ μνώπηξ γναμμήξ, ανθνώμορξ πων μωκήοεων και πορ
εμισεινείν, μορ, μοκύ ορσνά, κόγω πορ αννηπικού κκίμαποξ λεσνούν να σαμογεκάοορν
οπον μεκάπη μορ έσορν μμνοοπά πορξ ή οε αρπόν μορ θα μμονούοαν να εμιδιώλορν να
έσορν μμνοοπά πορξ. Λε βάοη αρπό πο σαμόγεκο θα μμονούοαν να αμοπεκέοορν
σείμαννορξ μνοπάοεων μωκήοεων και οροιαοπικούξ ρμεναομιοπέξ πηξ κενδοςονίαξ.
Κενδοςονίαξ αμό ένα μεκαποκόγιο μορ έσορμε και μνέμει να είναι ικανομοιημένο κι
αμό ένα μεκαποκόγιο μορ μναγμαπικά μαξ αλίζει να αμοκπήοορμε.
Ιε μενίμπωοη αδρναμίαξ μανακοκούθηοηξ, μμονείπε να μαναγγείκεπε πο οσεπικό
εκμαιδερπικό ρκικό οε print out, σωνιομένο οε 4 μένη –πων 12 οεκίδων έκαοπο
μένοξ–, όμωξ ακνιβώξ είναι και οπο οεμινάνιο (ανά εκμαιδερπική ώνα). Κακέοπε μαξ.
Θνοοοσή: πο ίδιο οεμινάνιο θα ρκομοιηθεί και οπη Εεοοακονίκη, οπο Μαύμκιο και οπη
Ζαμία. Ρωπήοπε μαξ ημενομηνίεξ και λενοδοσεία.
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