
Νέα Ποϊςαρη πξσ ιρυϋει για ϊλξ ςξμ Αϋγξσρςξ 2016. Μπξοείςε μα ποξμηθεσςείςε 

ςα κάςχθι βιβλία ρςιπ ςιμέπ ςχμ 4,00 εσοό, 9,50 εσοό και 14,50 εσοό, υχοίπ 

καμία υοέχρη μεςατξοικόμ και αμςικαςαβξλήπ. 

 

4,00 εσοό  

1. Αθήμα, ξ υοσρϊπ αιόμαπ  

2. Ξεμξτόμςξπ ελλημικά Α ςϊμξπ 

3. Ξεμξτόμςξπ ελλημικά Β ςϊμξπ 

4. Μήμσμα ερςάλει, ϊμχπ ελήτθει 

5. Δπιυειοηριακή έοεσμα  

6. Ψσυξλξγία ςχμ ρυέρεχμ  

7. Ποακςικϊπ ξδηγϊπ ρςημ επιρςημξμική έοεσμα 

8. Τα μξμξπάςια ςηπ εσςσυίαπ  

9. Ο μϋθξπ ςξσ Σιρϋτξσ  

10. Τι μα κάμξσμε 

11. Τα μσρςικά ςξσ έοχςα 

12. Να έυειπ ή μα είραι  

13. Η ςέυμη ςξσ πξλέμξσ 

14. Φξβίεπ και πόπ μα ςιπ νεπεοάρεςε  

15. Κξιςάχ μποξρςά  

16. Μσρςική ιρςξοία 

17. Καθημεοιμή εσενία 

18. Ξεπεομόμςαπ ςξμ παμικϊ 

19. Αμςίξ άγυξπ  

20. Μηςέοα ςίγοηπ  

21. De profundis 

22. Πελξπίδαπ, Αγηρίλαξπ, Βοαρίδαπ 

23. Διραγχγή ρςη τιλξρξτία 

24. Τσυεοξί και άςσυξι  

25. Η δίαιςα ςξσ Ιππξκοάςη 

 

9,50 εσοό  

1. Ο δοϊμξπ ςηπ ασςξενάοςηρηπ  

2. Πόπ μα αμςιμεςχπίρεςε ςιπ παοάλξγεπ ρσμπεοιτξοέπ 

3. Λιςή ρκέφη 

4. Τστλά ρημεία: Γιαςί ξι ένσπμξι άμθοχπξι κάμξσμ ηλίθια ποάγμαςα 

5. Οι Καμϊμεπ: 100 ποάγμαςα πξσ ποέπει μα γμχοίζει ξ ρϋγυοξμξπ άμςοαπ 

6. Κι ερϋ μπξοείπ 

7. Ο ιππϊςηπ με ςη ρκξσοιαρμέμη παμξπλία 

8. Οι 100 καςαρςοξτέπ 

9. Δσμαμικϊ Δίκςσξ Πχληςόμ 

10. Τηλεπικξιμχμίεπ και δίκςσα σπξλξγιρςόμ 

11. Πσθαγϊοαπ. Ο ποόςξπ τιλϊρξτξπ 

12. Υγιήπ εγχιρμϊπ 

13. Ωοίμαμρη και δσμαμική ξμάδαπ 

14. Ο καςάλληλξπ άμθοχπξπ ρςημ καςάλληλη θέρη 

15. Καςακςόμςαπ ςημ εσςσυία 

16. Τξ ρςξίυημα ςξσ Παρκάλ 

17. Αλϊγιρςξ ταγηςϊ: γιαςί ςοόμε υχοίπ μα ρκετςϊμαρςε. 

18. Αμακαλϋπςξμςαπ ςξ ρόμα, αμαρςαίμξμςαπ ςημ φσυή 

19. Ο απξςελερμαςικϊπ πχληςήπ 

20. Η απϊδξρη ςξσ 110% 

21. Τξ ρςοεπ και πχπ μα ςξ απξτϋγεςε 

22. Δρείπ ςι ιδιξρσγκοαρία είρςε; 

23. Καθημεοιμή εσενία 

24. Καψζέμ: μικοά βήμαςα για ςα ρπξσδαία ποάγμαςα 

25. Δνάοςηρη – ρσμενάοςηρη 

26. Σπάρςε ςα δερμά ςηπ υαμηλήπ ασςξεκςίμηρηπ  



27. Σπάρςε ςα δερμά ςηπ υαμηλήπ ασςξεκςίμηρηπ. Οδηγϊπ αρκήρεχμ 

28. Έλνη 

29. Μα γιαςί δε με καςαλαβαίμειπ; 

30. Δεμ παίζειπ μϊμξ ερϋ, σπάουξσμ και άλλξι 

31. Η δίαιςα ςξσ πξλεμιρςή 

32. Αουέςσπα 

33. Απξςελερμαςική διαυείοιρη ςχμ κοίρεχμ παμικξϋ 

34. Διρεκαςξμμσοιξϋυξι καςά ςϋυη. Η ίδοσρη ςξσ facebook 

35. Ηγερία, Management, Ομαδικϊςηςα 

36. Δπίκςηςξπ, Άπαμςα 

37. …καλά, ερϋ ρκξςόθηκεπ μχοίπ 

38. Τξ μικοϊ βιβλίξ ςηπ ηοεμίαπ και ςηπ υαοάπ 

39. Ωτέλιμεπ και βλαβεοέπ ςοξτέπ  

40. Ηγερία  

41. Διξίκηρη αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ  

42. Η απάμςηρη ρςημ κοίρη είμαι η αγοξςική παοαγχγή 

43. Αμςιμεςχπίρςε ςημ αωπμία 

44. Αουαίξι Έλλημεπ μϋρςεπ 

45. Τξσοιρςική αμάπςσνη και διξικηςική απξκέμςοχρη 

 

14,50 εσοό  

1. Πχλήρειπ ρε ςοειπ λένειπ 

2. Ο λιςϊπ ςοϊπξπ πχλήρεχμ 

3. Τευμικέπ πχλήρεχμ και επικξιμχμίαπ. 151 εογαλεία απξςελερμαςικϊςηςαπ.  

4. Τοόςε ρχρςά ρϋμτχμα με ςξμ ςϋπξ ςξσ αίμαςϊπ ραπ  

5. Τξ μικοϊ κϊκκιμξ βιβλίξ ςχμ πχλήρεχμ 

6. Σϋγυοξμξ management  

7. Δπίκξσοξπ, Άπαμςα 

8. Δπαμάρςαρη ρςξ επιυειοείμ 

9. Να παμςοεσςεί καμείπ ή μα μημ παμςοεσςεί; 

10. Οδηγϊπ επιβίχρηπ για ςξ ςέλξπ ςξσ κϊρμξσ ϊπχπ ςξμ νέοξσμε 

11. Τξ σπξβοϋυιξ επιςίθεςαι ναμά  

12. Ασςξγμχρία  

13. Δνξσρία, πξλιςική και αλλαγή 

14. Ο δοϊμξπ ςχμ δακοϋχμ 

15. Ο δοϊμξπ ςηπ εσςσυίαπ  

16. Ηγέςηπ δίυχπ ςίςλξ  

17. Ο δοϊμξπ ςηπ πμεσμαςικϊςηςαπ  

18. 13 ποάγμαςα πξσ ξι φσυικά δσμαςξί άμθοχπξι δεμ κάμξσμ 

19. Να βλέπειπ ρςξμ έοχςα 

20. Άρε με ήρσυη 

21. Οι 4 θεμελιακέπ έμμξιεπ ςηπ φσυαμάλσρηπ  

22. Ο κόδικαπ ςηπ θέληρηπ 

23. Πλξϋριξπ μπαμπάπ, τςχυϊπ μπαμπάπ 

24. Ο ηγεμϊμαπ  

25. Ατξοιρμξί  

26. Τξ νϋπμημα ςηπ Δϋαπ  

27. Άλλα θέλχ και άλλα κάμχ  

28. Δσςσυία, μαθήμαςα απϊ μια μέα επιρςήμη 

29. Δμμέα εμεογειακά πειοάμαςα  

30. Η δϋμαμη ςχμ ερχρςοετόμ  

31. Η μίκη ραμ παοηγξοιά 

32. Ξσπμήρςε ςξμ γίγαμςα μέρα ραπ 

33. Η τοξσοά ςξσ διαβϊλξσ 

34. The healing code 

35. Ασςξγμχρία και μϊημα ζχήπ 

36. Η αδικία πξσ πληγόμει 

37. Ασςξαμάλσρη  

38. Τα μσρςικά ςξσ μξμαυξϋ πξσ πξϋληρε ςη Ferrari ςξσ 



39. Αμαπςϋνςε ςξσπ ηγέςεπ γϋοχ ραπ  

40. Οι 21 απαοάβαςεπ αοεςέπ ςξσ ηγέςη  

41. Ασςξγμχρία και μϊημα ςηπ ζχήπ  

42. Τα ειπ εασςϊμ  

43. Πάμςα σπάουει μια λϋρη  

44. Δλλημξπάθεια  

45. Βιόμξμςαπ ςημ σπέοβαρη 

 

Τα παοαπάμω βιβλία πξλύ ρσυμά παοξσριάζξμςαι ρςα πλαίρια μίμι ρεμιμαοίωμ.  

Ανιξπξιώμςαπ ςξ ςοέυξμ υοξμικό διάρςημα, ποξρτέοξσμε εμςελώπ δωοεάμ, 4 μίμι ρεμιμάοια – 
βιβλιξπαοξσριάρειπ (2 ποωιμά 08:00-09:30 και 2 απξγεσμαςιμά 17:00-18:30), όπξσ θα 
αμαπςσυθξύμ θέμαςα ρυέρεωμ, επικξιμωμίαπ και πεςσυημέμωμ αλληλεπιδοάρεωμ με ςξσπ άλλξσπ 
αμθοώπξσπ. Επίρηπ, θα παοξσριαρςξύμ ανιόλξγα βιβλία, με ςοειπ παοαπάμω καςηγξοίεπ ςιμώμ: 
4,00 εσοώ, 9,50 εσοώ, 14,50 εσοώ.  Τα ρεμιμάοια ασςά θα ποαγμαςξπξιηθξύμ  

a. Τεςάοςη 10/08 και ώοεπ 08:00-09:30 ςξ ποωιμό και 17:00-18:30 ςξ απξγεσμαςιμό 
b. Παοαρκεσή 12/08 και ώοεπ 08:00-09:30 ςξ ποωιμό και 17:00-18:30 ςξ 

απξγεσμαςιμό 
c. Ρωςήρςε μαπ για ςιπ μέεπ δωοεάμ παοακξλξσθήρειπ ασςώμ ςωμ μίμι ρεμιμαοίωμ 

πξσ θα νεκιμήρξσμ πάλι ςημ ςελεσςαία εβδξμάδα ςξσ Ασγξύρςξσ.  
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

Χρήστος Λάζαρης – Lean Management 

6944132106, 2103467170 

info@e-management.gr | www.e-management.gr 
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