
Αγαπεηέο – Αγαπεηνί,  

 

Σν ρεηκώλα κε ηνπο θξελήξεηο ξπζκνύο ππάξρεη αξθεηή δπζθνιία λα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλα ζεκηλάξην πωιήζεωλ, λα 

δηαβάζνπκε έλα ζρεηηθό βηβιίν θαη αθόκα – αθόκα λα αθνύζνπκε έλα CD αλάπηπμεο δεμηνηήηωλ πωιήζεωλ, ελώ 

νδεγνύκε, πηζαλά αξθεηέο θνξέο ιόγω αθεθηάο ή δαιάδαο.  

 

Σν θαινθαίξη θάπνηεο ππνρξεώζεηο ππνρωξνύλ, εηδηθά ηελ πεξίνδν Ινπιίνπ θαη Απγνύζηνπ. Όκωο θαη ηόηε, ιόγω δέζηεο 

θαη άιιωλ παξαγόληωλ, πάιη επηιέγνπκε λα κελ αθνλίζνπκε ην πξηόλη καο, ελώ ε δνπιεηά καο θάζε κέξα είλαη λα θόβνπκε 

μύια.  

 

αο πξνηείλνπκε ην κάηωθι ζεμινάριο, πνπ θαη πινύζην πιηθό έρεη, γηα όπνηνλ δελ κπνξεί λα ην παξαθνινπζήζεη θαη ζε 

ώξεο πινπνίεζεο δίλεη επηινγέο, θαζώο γίλεηαη ζηε κέζε ηωλ επηιεγκέλωλ εκεξνκεληώλ θαη όρη ωο πξωηλό ε απνγεκαηηλό.  

Δπίζεο αθνινπζεί θαη ελεκέξωζε γηα ηελ προμήθεια εκλεκηών βιβλίων, ωο θαηάιιειε ζπληξνθηά γηα ηνλ Αύγνπζην.  

 

ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

ΑΚΟΤΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΕΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΛΗΣΕ ΠΑΝΣΟΤ* 

*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 αθσπνίζει ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Όινη νη πειάηεο δεν έτοσν ηο ίδιο ζησλ επικοινωνίας, δεν έτοσν ηον ίδιο ηύπο 

ακρόαζης θαη δεν έτοσν ηον ίδιο βαθμό ωριμόηηηας. Δκείο γηαηί πξνζπαζνύκε λα πνπιήζνπκε ζε όινπο κε ηνλ ίδην 

ηξόπν θαη κάιηζηα κε ηνλ ηξόπν πνπ βνιεύεη, θπξίωο, εκάο;  

 

ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

ε πωληηές, managers θαη επιτειρημαηίες. ε όζνπο ζέινπλ λα θεξδίδνπλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα, πξνζεγγίδνληαο 

δηαθνξεηηθά θάζε κνλαδηθό ηύπν πειάηε, ζε επίπεδν επηθνηλωλίαο θαη αθξόαζεο.   

 

ΗΜΕΡΕ & ΩΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1ε Τινπνίεζε Σεηάξηε 24 Ινπιίνπ, 13:30-17:30 νιωκνύ 39, Αζήλα  

2ε Τινπνίεζε Πέκπηε 26 επηεκβξίνπ, 13:30-17:30 Grand Hotel Palace, Θεζζαινλίθε 

Ρωτήστε μας για την σλοποίηση Αθηνών στις 05 επτεμβρίοσ  

 

Γιαηί να ηο παρακολοσθήζω; 

Ο εθπαηδεπόκελνο, θεύγνληαο από ην ζεκηλάξην, έρεη καδί ηνπ επίθαηξν εθπαηδεπηηθό πιηθό, θαζώο θαη κηα tailor made 

εθπαίδεπζε πνπ αθνξά απηόλ απνθιεηζηηθά θαη ηηο δηθέο ηνπ επηθνηλωληαθέο ζπλήζεηεο, όπωο επίζεο θαη ηηο δηθέο ηνπ 

πξνζωπηθέο δεμηόηεηεο αθξόαζεο. Δπίζεο, παξέρνληαη ζε θάζε εθπαηδεπόκελν ηξία βηβιία θαη έλα CD εληειώο ΓΩΡΔΑΝ 

πνπ θαζηζηνύλ ην ζεκηλάξην άλεπ θόζηνπο.  

 

Πεξηζζόηεξα  
 

 

  

https://www.e-management.gr/pouliste-pantou19.pdf


 

ΔΚΛΔΚΣΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Αγαπεηέο – Αγαπεηνί,  

 

Έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαο επηβεβαηώζνπκε όηη ηα 6 ητηηικά ζεμινάρια πωλήζεων πνπ θπθινθνξνύζαλ ζε CDs, ηώξα 

θπθινθνξνύλ όια καδί θαη ζε κνξθή USB stick. Παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε καδί κνπ, εθόζνλ ζαο βνιεύεη απηή ε κνξθή 

αξρείωλ. Απνζπάζκαηα απηώλ ηωλ ζεκηλαξίωλ κπνξείηε λα αθνύζεηε ζην www.e-management.gr 

Σν USB stick κε ηα πεξηερόκελα ηωλ 6 CDs θνζηίδεη 177 εσρώ ζπλ ΦΠΑ. Όζνη επηζπκείηε, κπνξείηε λα απνζύξεηε ηα CDs 

πνπ ήδε έρεηε θαη λα παξαιάβεηε ην stick, κε αλαινγηθή κείωζε ηνπ θόζηνπο.  

 

Σέινο, όπωο θάζε Αύγνπζην, αθνινπζνύλ πξνηάζεηο βηβιίωλ κε ζπκβνιηθό ηίηιν: «150 τίτλοι βιβλίων για τη Γσναίκα, την 

Αστοβελτίωση, τον Έρωτα, τις Πωλήσεις, τις τέσεις, το Επιτειρείν και άλλα θέματα» (από 4,49 έωο 14,88 εσρώ). 

 

Πεξηζζόηεξα  
 

 
 
 
 

http://www.e-management.gr/
https://www.e-management.gr/books-aug.pdf

