
Γίνε εςφ αυτόσ που κλείνει δουλειζσ και είναι αποτελεςματικόσ 
ςτισ πωλιςεισ ςιμερα! 
Χϊροι υλοποίθςθσ: 

 Grand Hotel Palace, Θεςςαλονίκθ (25/11/2016) 

 Αχαρνϊν 12Α, Κθφιςιά, Ακινα (02/12/2016)  
Ειςθγθτισ: Χριςτοσ Λάηαρθσ, πιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ πωλιςεων. 

 
 Παραςκευι 25 Νοεμβρίου 2016 

Θεςςαλονίκη, Grand Hotel Palace  
 

  Παραςκευι 02 Δεκεμβρίου 2016 
Αθήνα, Αχαρνϊν 12Α, Κθφιςιά 

09:00-11:00 Basic Sales Techniques 
Συνοπτικό κεματολόγιο:  
Δεκάδεσ μικρζσ λεπτομζρειεσ-τεχνικζσ πωλιςεων που ςυνιςτοφν το DNA ενόσ 
κετικοφ αποτελζςματοσ, ενόσ πραγματικά προςεγμζνου και προλθπτικά 
ςχεδιαςμζνου κλειςίματοσ πωλιςεων.  
  
Κόςτοσ ςυμμετοχισ 29,50 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. Στο εκπαιδευτικό υλικό, εκτόσ από 
το πακζτο ςθμειϊςεων, περιλαμβάνεται και το θχθτικό CD – ςεμινάριο 01. 

CD 01 preview 

 

 

11:00-13:00, Advanced Sales Techniques  
Συνοπτικό κεματολόγιο: 
Η επίγνωςθ και μόνο ότι υπάρχουν 48 και πλζον τεχνικζσ πωλιςεων που –
ίςωσ– δεν αφοροφν τθν κάκε επιδιωκόμενθ πϊλθςθ, αλλά μόνο απαιτθτικζσ 
απόπειρεσ πωλιςεων, λειτουργεί εξαιρετικά κετικά. Φανταςτείτε θ επίγνωςθ 
να μετατραπεί ςε εφαρμογι!  
 
Κόςτοσ ςυμμετοχισ 29,50 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. Στο εκπαιδευτικό υλικό, εκτόσ από 
το πακζτο ςθμειϊςεων, περιλαμβάνεται και το θχθτικό CD – ςεμινάριο 02. 

CD 02 preview 

 

 
 

13:00-15:00 Sales as a step-by-step procedure 
Συνοπτικό κεματολόγιο:  
Πόςο ευεργετικό είναι για τθν ψυχολογία του επιχειροφντα πωλιςεισ, αντί να 
πλατςουρίηει ςε κολά νερά, να ζχει ςχζδιο και δομι ςτθν κάκε απόπειρα 
πϊλθςθσ. Εξιγθςθ βιμα-βιμα αυτοφ του ςχεδίου.  
 
Κόςτοσ ςυμμετοχισ 29,50 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. Στο εκπαιδευτικό υλικό, εκτόσ από 
το πακζτο ςθμειϊςεων, περιλαμβάνεται και το θχθτικό CD – ςεμινάριο 03. 

CD 03 preview 

 

 
 

15:00-17:00 Selling with differentiation rather than a 
lower price 
Συνοπτικό κεματολόγιο:  
Ζχοντασ επιτρζψει ςτον εαυτό μασ να δρα με γνϊμονα τθν πλάνθ, 
καταρρακϊνουμε τισ ολιγότερεσ πωλιςεισ που, τελικά, πετυχαίνουμε, 
ςυνκλίβοντασ τα περικϊρια κζρδουσ. Εγκαταλείποντασ για πάντα τθν πλάνθ 
και τθ μετριότθτα.   
 

Απόςπαςμα από 
το βιβλίο  

 

http://www.e-management.gr/lean.pdf
http://www.e-management.gr/lean.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1XPRRsZfzrQ
https://www.youtube.com/watch?v=fpOZxcLHt_A
https://www.youtube.com/watch?v=ogDdfl0gGkY
http://www.e-management.gr/lean.pdf


Κόςτοσ ςυμμετοχισ 29,50 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. Στο εκπαιδευτικό υλικό, εκτόσ από 
το πακζτο ςθμειϊςεων, περιλαμβάνεται και το βιβλίο ο «Ο Λιτόσ τρόποσ 
πωλιςεων». 

 
Κόςτθ ςυμμετοχισ. 

1. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για να παρακολουκιςετε 1 δίωρο ςεμινάριο τθσ επιλογισ ςασ, 
μζςα ςτο 8ωρο ςεμινάριο που κα διενεργθκεί ωσ θμεριςιο, είναι 29,50 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. 
Παρακολουκείτε το 2ωρό επιλογισ ςασ, παίρνετε ςθμειϊςεισ ςε print out και 1 CD. 

 
2. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για να παρακολουκιςετε 2 δίωρα ςεμινάρια τθσ επιλογισ ςασ, 

μζςα ςτο 8ωρο ςεμινάριο που κα διενεργθκεί ωσ θμεριςιο, είναι 59,00 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. 
Παρακολουκείτε το 4ωρο επιλογισ ςασ, παίρνετε ςθμειϊςεισ ςε print out και 2 CDs. 
 

3. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για να παρακολουκιςετε 3 δίωρα ςεμινάρια τθσ επιλογισ ςασ, 
μζςα ςτο 8ωρο ςεμινάριο που κα διενεργθκεί ωσ θμεριςιο, είναι 88,50 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. 
Παρακολουκείτε το 6ωρο επιλογισ ςασ, παίρνετε ςθμειϊςεισ ςε print out και 3 CDs. 
 

4. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για να παρακολουκιςετε και τα 4 δίωρα ςεμινάρια, ςτθν ουςία 
όλο το 8ωρο ςεμινάριο που κα διενεργθκεί ωσ θμεριςιο, είναι 118,00 ευρϊ ςυν ΦΠΑ. 
Παρακολουκείτε το 8ωρο ςεμινάριο, παίρνετε ςθμειϊςεισ ςε print out, τα 3 CDs & το 
βιβλίο «Ο λιτόσ τρόποσ πωλήςεων». 

 
 

Κράτθςθ κζςθσ με κατάκεςθ. 
Alpha Bank, Αρ. Λογ/ςμοφ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327 
Δικαιοφχοσ: Lean Management 
Η επιβεβαίωςθ τθσ ςυμμετοχισ γίνεται μόνο με το κατακετιριο, προκειμζνου να παραλάβετε και 
το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ.  

 

Lean Management 
Operations Dept.  
6945718888, 6944132106, 2103467170 
info@e-management.gr  
www.e-management.gr   
 
Υ.Γ.1.: Πακζτο εκπαιδευτικοφ υλικοφ-προςφορά Νοεμβρίου 2016 (λιξθ 30/11/2016): Μπορείτε 
να παραλάβετε το βιβλίο «Ο λιτόσ τρόποσ πωλιςεων» και το CD No2 που ζχει 52 τεχνικζσ 
δφναμθσ και πολζμου ςτισ πωλιςεισ, μεταξφ των –ςυνολικά– 405 τεχνικϊν που βρίςκονται ςτο 
βιβλίο, ςτθν τιμι των 29,50, χωρίσ κανζνα άλλο κόςτοσ! 
 
Υ.Γ.2. Μπορείτε να παραλάβετε 50 ςελίδεσ ςθμειϊςεων ςεμιναρίων μασ, πωλιςεων και 
αυτοβελτίωςθσ, ςτθν τιμι των 15,00 ευρϊ, χωρίσ κανζνα άλλο κόςτοσ, για το όλο τον μινα 
Νοζμβριο 2016! 
 

 

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

