
Πξνο: Γηνίθεζε Δηαηξεηώλ πνπ εδξεύνπλ θπξίσο Θεζζαινλίθε θαη Βόξεηα Διιάδα. 

Αγαπεηέο – Αγαπεηνί, 

Έρνπκε έλα πξόγξακκα πινπνίεζεο 8 αλνηθηώλ ζεκηλαξίσλ πσιήζεσλ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.  
Αθνινπζεί ην 5ν ζηε ζεηξά ζεκηλάξην. Η εηαηξεία καο Lean Management εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη από ην 2000 εμεηδηθεύεηαη ζηε δηνξγάλσζε 
αλνηθηώλ θαη ελδνεπηρεηξεζηαθώλ ζεκηλαξίσλ πσιήζεσλ, θαζώο θαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

Θα παξαθαινύζακε ζεξκά λα καο βνεζήζεηε λα πινπνηήζνπκε απηό ην θηιόδνμν πξόγξακκα, ζηέιλνληάο καο ζην info@e-management.gr ηο 
email ζηο οποίο θα επιθσμούζαηε να λαμβάνεηε ηις ζτεηικές ενημερώζεις.  

 Τασηόηηηα Εκδήλωζης 

Δηζεγεηήο ζεκηλαξίνπ  : Χξήζηνο Λάδαξεο  

Ο Χξήζηνο Λάδαξεο ζπνύδαζε Κνηλσληνινγία ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη έρεη ΜΒΑ ζην Σηξαηεγηθό 
Management από ην Kingston University. Δίλαη ζηελ αγνξά από ην 1994, πνπιώληαο ν ίδηνο θαζεκεξηλά. 
Δξγάζηεθε ζε ζέζεηο επζύλεο πσιήζεσλ ζε ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ηα ηειεπηαία 18 ρξόληα 
έρεη ηε δηθή ηνπ εηαηξεία εθπαίδεπζεο, ηε Lean Management www.e-management.gr. Έρεη ζπγγξάςεη 4 βηβιία 
πσιήζεσλ θαη επηθνηλσλίαο θαη πνιιά ζεκηλάξηά ηνπ είλαη δηαζέζηκα ζε CDs θαη USBs. 

Θέκα ζεκηλαξίνπ : Don’t spend your life in suspicious clients! Push yourself for great sales achievements in live and real clients.  

Γηαηί λα ην 

παξαθνινπζήζσ; 

: Τν ζεκηλάξην αλαδεηθλύεη ηνλ απέξαλην ρξόλν πνπ δαπαλνύκε δηεξεπλώληαο πειαηεία πνπ πνηέ δελ ζα 

ηηκνινγεζεί ηελ ίδηα ώξα, πνπ, όληαο απαζρνιεκέλνη, έρνπκε απνζπλδεζεί από ηηο θαζεκεξηλέο επθαηξίεο 

πινπνίεζεο ζπλαιιαγώλ από έλα δσληαλό θαη ππαξθηό πειαηνιόγην πνπ είλαη πνιύ θνληά καο, αιιά εκείο 

δελ ην βιέπνπκε.    

[Σε περίπηωζη αδσναμίας παρακολούθηζης ηοσ ζεμιναρίοσ, μπορείηε να παραλάβεηε ηο βιβλίο, και ηο 

USB stick με ηα 6 Σεμινάρια Πωλήζεων ζηην ηιμή ηων 205 εσρώ.]  

Γηάξζξσζε εθδήισζεο : 09:00–10:00 CD No1: «Ή θάλσ ηελ πώιεζε σο δηαδηθαζία, κε ζύζηεκά ή αξθνύκαη ζε κηθξά 

επηηεύγκαηα πσιήζεσλ. Τη επηιέγσ;» 

10:00–11:00 CD No2: «Ωο δπλαηόο επαγγεικαηίαο, δεκηνπξγώ πνιεκηθό θιίκα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

επηδηώθσ ή, ελαιιαθηηθά, είκαη ήπηνο επαγγεικαηίαο, θαζώο έρεη θξίζε ε αγνξά;»  

11:00–12:00 CD No 3: «Γεκηνπξγώ ελζνπζηαζκό ζηνπο ηξηγύξσ κνπ ή πεξηκέλσ νη πειάηεο λα κνπ 

θηηάμνπλ ην θέθη κνπ;» 

12:00–13:00 CD No 4: «Σηνρεύσ ζηελ ηηκή θαη ζηελ πίζησζε ή ζηνπο Γαιάδηνπο Ωθεαλνύο θαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε;» 

13:00-14:00 Ελαφρύ Lunch. 

14:00–15:00 CD No 5: «Ξέξσ γηαηί νη άλζξσπνη αγνξάδνπλ ή δελ αγνξάδνπλ ή είκαη αγθαιηά κε ηηο 

ηδέεο κνπ, πνπ δε ζπκάκαη θαη από πνύ κνπ πξνέθπςαλ;» 

15:00-16:00 CD No 6: «Παληξεύεηαη ε αλαβιεηηθόηεηα ηνπ πειάηε κε ηε δηθή κνπ ή δελ αθήλσ θαλέλα 

πεξηζώξην αλαβνιήο ζε κέλα θαη, θαη’ επέθηαζε θαη ζηνλ πειάηε πνπ ζέισ λα 

απνθηήζσ;» 

16:00-17:00. Βηβιίν «Ο ιηηόο ηξόπνο πσιήζεσλ»: «Τειηθά Lean ή fat ζηηο πσιήζεηο;» 

Βαζηθέο παξνρέο : 

Ηκεξνκελία, ώξεο θαη 

ηόπνο εθδήισζεο 

: 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο : 

Πνζό θαηάζεζεο  : 

Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ : 

Τν ζεκηλάξην ζηελ νπζία ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη έρεη κεδεληθό θόζηνο, θαζώο όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

παξαιάβνπλ 1 USB stick κε ηα ερεηηθά ζεκηλάξηα 1-6 ηνπ θνπ Λάδαξε, θαζώο θαη ην βηβιίν «Ο ιηηόο ηξόπνο 

πσιήζεσλ», πιηθό πνπ αλ θάπνηνο αγόξαδε από ην eshop καο, ζε θαζαξέο ηηκέο, ζα θόζηηδε όζν πεξίπνπ θαη 

ην ζεκηλάξην, άλσ ησλ 200 επξώ. 

Αθήνα, Ρωτήστε μας!  
Θεσσαλονίκη, Παξαζθεπή 08 Ινπλίνπ, Grand Hotel Palace 

Κύπρος, Λεπθσζία, Γεπηέξα 11 Ινπλίνπ, Semeli Hotel  

205 επξώ θαζαξή ηηκή, ζπλ ηηο λόκηκεο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο.  

Γηα ηελ Κύπξν 184,50 (παξέρεηαη έθπησζε 10%) γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε 228,78 επξώ (παξέρεηαη 

έθπησζε 10%) 

Alpha Bank, Αξ. Λνγ/ζκνύ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327, Γηθαηνύρνο: Lean 

Management 

Πξόζζεηεο παξνρέο : Γσξεάλ parking 

Lean Management 

Operations Dept.  

6945718888, 2107667288 

info@e-management.gr  

www.e-management.gr   
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