
Ρωηήζηε, αθνύζηε θαη πξνζαξκνζηείηε γηα λα 

ηνπο έρεηε όινπο, πειάηεο!  

Πνπιήζηε παληνύ!* 

*Τν ζεκηλάξην είλαη βαζηζκέλν ζην ζρεηηθό βηβιίν «Εζείο ηη ηδηνζπγθξαζία είζαζηε», ην νπνίν

δίδεηαη ζην ζεκηλάξην, όπωο επίζεο δίδνληαη, εληειώο δωξεάλ ηα αθόινπζα ηξία εθπαηδεπηηθά 

βνεζήκαηα: ην βηβιίν «Καϊδέλ, κηθξά βήκαηα γηα ηα ζπνπδαία πξάγκαηα», ην βηβιίν «Πωιήζεηο ζε 

ηξεηο ιέμεηο» θαη ην «Ηρεηηθό ζεκηλάξην CD No6-Καηαπνιεκώληαο ηελ αλαβιεηηθόηεηα». 

ΚΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Να αθππλίζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Όινη νη πειάηεο δελ έρνπλ ην ίδην ζηπι επηθνηλωλίαο, 

ηνλ ίδην ηύπν αθξόαζεο, ηνλ ίδην βαζκό ωξηκόηεηαο θαη ηελ ίδηα πξνδηάζεζε ζπλαιιαγώλ. 

Δκείο γηαηί πξνζπαζνύκε λα πνπιήζνπκε ζε όινπο κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη κάιηζηα κε ηνλ 

ηξόπν πνπ βνιεύεη, θπξίωο, εκάο;  

Απεπζύλεηαη ζε πωιεηέο, managers θαη επηρεηξεκαηίεο. ε όζνπο ζέινπλ λα θεξδίδνπλ 

πεξηζζόηεξα ρξήκαηα, πξνζεγγίδνληαο δηαθνξεηηθά θάζε κνλαδηθό ηύπν πειάηε, ζε 

επίπεδν επηθνηλωλίαο, αθξόαζεο θαη θαηαλόεζεο. 

ΗΜΕΡΕ & ΩΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Παραζκευή 29 Νοεμβρίου, 13:00-17:00, ΑΘΗΝΑ, Ktima28 

Πέμπηη 12 Δεκεμβρίου, 13:00-17:00, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, Grand Hotel Palace  



 

1η εκπαιδευηική ώρα 

1. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ απόηνκν, αληαγωληζηηθό, δπλαηό, απνθαζηζηηθό, άθνβν, 

απηαξρηθό, αλππόκνλν άζηνξγν, αιαδόλα, αληηξξεζία, εξγαζηνκαλή, αδηάθξηην, 

εμωζηξεθή, εξγνθεληξηθό, δύζθνιν, ηαρύ πειάηε; 

2. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ θηλεηηθό, παηρληδηάξε, απνιαπζηηθό, νκηιεηηθό, αλαηδή, 

απείζαξρν, μεραζηάξε, θιύαξν, αλνξγάλωην, αζπλεπή θαη αθαηάζηαην πειάηε; 

2η εκπαιδευηική ώρα 

1. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ ζπγθξαηεκέλν, επηθπιαθηηθό, ληξνπαιό, θνβεηζηάξε, 

αλαπνθάζηζην, απαζή, ζηελάρωξν, δύζπηζην, αδηάθνξν θαη ηζρπξνγλώκνλα 

πειάηε; 

2. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ αλαιπηηθό, επίκνλν, επαίζζεην, νξγαλωηηθό, 

πξνγξακκαηηζκέλν, ηειεηνκαλή, αλαζθαιή, απαηζηόδνμν, αξλεηηθό, 

απνηξαβεγκέλν, εζωζηξεθή πειάηε 

3η εκπαιδευηική ώρα  

1. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ πειάηε πνπ είλαη πξνδηάζεζεο “I win – You win”, ζε έλαλ 

πειάηε πνπ είλαη πξνδηάζεζεο “I win – You lose”, ζε έλαλ πειάηε πνπ είλαη 

πξνδηάζεζεο “I lose – You win” θαη ζε έλα πειάηε πνπ είλαη “I lose – You lose”; 

2. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ πειάηε πνπ παξάγεη ελήιηθεο – ώξηκεο ζπκπεξηθνξέο, ζε 

έλα πειάηε πνπ παξάγεη αλώξηκεο – παηδηάζηηθεο ζπκπεξηθνξέο, έλα πειάηε πνπ 

παξάγεη αλώξηκεο – γνληθέο ζπκπεξηθνξέο;  

4η εκπαιδευηική ώρα  
 

1. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ ραιαξό ηύπν αθξναηή πνπ εζηηάδεη ζηελ έκπλεπζε πνπ ηνπ 

πξνθαιείηε, ζην γεληθό πιαίζην, ζηελ επραξίζηεζε, ζην ρηνύκνξ, ζηε ραιάξωζε θαη 

πωο πνπιάηε ζε έλαλ ζπκπνλεηηθό ηύπν αθξναηή πνπ επηθεληξώλεηαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ζηελ ππνκνλή, ζηα ζπλαηζζήκαηα;   

2. Πωο πνπιάηε ζε έλαλ πεξηεθηηθό ηύπν αθξόαζεο πνπ πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη όιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο κεηαμύ ηνπο, νξγαλώλνληαο πιεξνθνξίεο θαη θαηαλνώληαο ηε 

ινγηθή πίζω από ην επηρείξεκα θαη πωο πνπιάηε ζε έλαλ ηερληθό ηύπν αθξόαζεο 

πνπ ζέιεη κόλν νινθιεξωκέλεο πιεξνθνξίεο, κόλν ην θεληξηθό λόεκα εμαιείθνληαο 

πεξηζπαζκνύο, κε ζηόρν ηε ζηγνπξηά θαη ηε ζπγθέληξωζε; 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

1. Δπηθνηλωλήζηε άκεζα καδί καο ζην ηει. 210 7667288 γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. 

2. Σν θόζηνο αηνκηθήο ζπκκεηνρήο είλαη 78,88 επξώ ζπλ ΦΠΑ. ε πεξίπηωζε 

πξνπιεξωκήο παξέρεηαη έθπηωζε 10% θαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο δηακνξθώλεηαη ζε 

70,99 επξώ ζπλ ΦΠΑ. Πνζό θαηάζεζεο 88,03 επξώ. 



3. Alpha Bank, Αξ. Λνγ/ζκνύ: 146002320011327, ΙΒΑΝ:

GR8501401460146002320011327, Γηθαηνύρνο: Lean Management

4. Δηζεγεηήο: Υξήζηνο Λάδαξεο. Πνπιάεη ν ίδηνο από ην 1994 έωο ζήκεξα έρνληαο 2 πηπρία

θαη 4 βηβιία ζηα νπνία απνδίδεη ηα κπζηηθά ηωλ πωιήζεωλ. Οκηιίεο ηνπ κπνξείηε λα

αθνύζεηε ζηε ηζηνζειίδα καο ή ζην θαλάιη καο ζην youtube.

5. Σν παξόλ ζεκηλάξην κπνξεί λα γίλεη θαη ωο ελδνεπηρεηξεζηαθό ζηελ εηαηξεία ζαο

αλεμάξηεηα αξηζκνύ αηόκωλ.

6. Μπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ ζεκηλαξίνπ (ζεκεηώζεηο, 3 βηβιία

θαη CD), ρωξίο ρξέωζε κεηαθνξηθώλ. Πνζό θαηάζεζεο €44,88.

Lean Management 

6945718888, 2107667288 

info@e-management.gr 

www.e-management.gr 

Τ.Γ. Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο αλαθνηλώλνπκε ην λέν ζεκηλάξηό καο life management κε ηίηιν 

“Boring life vs revolutionary life”. ε ένα Οηλνπνηείν «προορισμό», ην άββαην 30 Ννεκβξίνπ, 

ώξεο 18:00-21:00 ζα αλαιύζνπκε όια εθείλα ηα εξγαιεία πνπ καο επηηξέπνπλ ιεηηνπξγηθέο 

ζρέζεηο θαη πξόζβαζε ζηελ επηπρία θαη ζηνλ πινύην.  

Πνζό θαηάζεζεο €44,02 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.   

Ακέζωο κεηά ζα αθνινπζήζεη γηνξηή κε δνθηκή εθιεθηώλ θξαζηώλ θαη εδεζκάηωλ. 
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