
Νέα Πνππαοη μορ ιοσρει για πκο πον Αργοροπο 2016. Μμονείπε να 
μνομηθερπείπε πα κάπυθι βιβκία οπην πιμή πυν 10,00 ερνς έκαοπο, συνίξ καμία 
σνέυοη μεπαςονικςν και ανπικαπαβοκήξ. Έλπνα δςνο: 10 οεκίδεξ οημειςοευν 
οεμινανίυν ανά βιβκίο μαναγγεκίαξ. 

1. «Πςξ να ανπιμεπυμίοεπε πιξ μανάκογεξ ορμμενιςονέξ» 
2. «Λιπή οκέτη» 
3. «Τρςκά οημεία: Γιαπί οι έλρμνοι άνθνυμοι κάνορν ηκίθια μνάγμαπα» 
4. «Οι Κανπνεξ: 100 μνάγμαπα μορ μνέμει να γνυνίζει ο οργσνονοξ άνπναξ» 
5. «Κι εορ μμονείξ» 
6. «Ο ιμμππηξ με πη οκορνιαομένη μανομκία» 
7. «Οι 100 καπαοπνοςέξ» 
8. «Δρναμικπ Δίκπρο Πυκηπςν» 
9. «Τηκεμικοινυνίεξ και δίκπρα ρμοκογιοπςν» 
10. «Πρθαγπναξ. Ο μνςποξ ςικποοςοξ» 
11. «Υγιήξ εγυιομπξ» 
12. «Ωνίμανοη και δρναμική ομάδαξ» 
13. «Ο καπάκκηκοξ άνθνυμοξ οπην καπάκκηκη θέοη» 
14. «Οδηγπξ εμιβίυοηξ για πο πέκοξ πορ κπομορ πμυξ πον λένορμε» 
15. «Καπακπςνπαξ πην ερπρσία» 
16. «Πυκήοειξ οε πνειξ κέλειξ» 
17. «Ο κιππξ πνπμοξ μυκήοευν» 
18. «Το οποίσημα πορ Παοκάκ» 
19. «Ακπγιοπο ςαγηππ. Η κακρπενη δίαιπα είναι αρπή μορ δεν νιςθεπε ππι πην 

κάνεπε» 
20. «Ανακακρμπονπαξ πο οςμα, αναοπαίνονπαξ πην τρσή» 
21. «Ο αμοπεκεομαπικπξ μυκηπήξ» 
22. «Η αμπδοοη πορ 110%» 
23. «Το οπνεξ και μυξ να πο αμοςργεπε» 
24. «Τα μονομάπια πηξ ερπρσίαξ» 
25. «Γοείξ πι ιδιοοργκναοία είοπε;» 
26. «Καθημενινή ερελία» 
27. «Καξζέν: μικνά βήμαπα για πα ομορδαία μνάγμαπα» 
28. «Γλάνπηοη – ορνενλάνπηοη» 
29. «Σμάοπε πα δεομά πηξ σαμηκήξ αρποεκπίμηοηξ»  
30. «Σμάοπε πα δεομά πηξ σαμηκήξ αρποεκπίμηοηξ. Οδηγπξ αοκήοευν» 
31. «Έκλη» 
32. «Γιοαγυγή οπη ςικοοοςία» 
33. «Πεκομίδαξ, Αγηοίκαοξ, Βναοίδαξ» 



34. «Φοβίεξ και μςξ να πιξ λεμενάοεπε» 
35. «Μα γιαπί δε με καπακαβαίνειξ» 
36. «Δεν μαίζειξ μπνο εορ, ρμάνσορν και άκκοι» 
37. «Η δίαιπα πορ μοκεμιοπή» 
38. «Ανσέπρμα» 
39. «Αμοπεκεομαπική διασείνιοη πυν κνίοευν μανικορ» 
40. «Διοεκαπομμρνιορσοι καπά πρση. Η ίδνροη πορ facebook» 
41. «Ηγεοία, Management, Ομαδικππηπα» 
42. «Γμίκορνοξ, Άμανπα» 
43. «…κακά, εορ οκοπςθηκεξ νυνίξ» 
44. «Το μικνπ βιβκίο πηξ ηνεμίαξ και πηξ σανάξ» 
45. «Ωςέκιμεξ και βκαβενέξ πνοςέξ»  
46. «Τνςπε ουοπά» 
47. «Ηγεοία»  
48. «Διοίκηοη ανθνςμινορ δρναμικορ»  
49. «Η αμάνπηοη οπην κνίοη είναι η αγνοπική μαναγυγή» 
50. «Ανπιμεπυμίοπε πην αομνία» 

Με ιδιαίπενη εκπίμηοη,  
Φνήοποξ Λάζανηξ  
Lean Management 
6944132106, 2103467170 
info@e-management.gr 
www.e-management.gr 
 

mailto:info@e-management.gr
http://www.e-management.gr/

