Αγαπητές – Αγαπητοί,
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο σεμινάριό μας:
«Pressing στις γωνίες του τριγώνου νοοτροπία πουλήστε παντού – εξάσφαιρη εξυπηρέτηση πελατών – επιχειρηματικότητα
ολικής ποιότητας».
Ημέρα και ώρα υλοποίησης:
Αθήνα, Τρίτη 22/01/2019 και ώρες 15:00-19:00, Σολωμού 39, 10682, Αθήνα

υνοπτικό θεματολόγιο
η
1 εκπαιδευτική ώρα:
Πως τελικά ο Δαυίδ σκοτώνει τον Γολιάθ; Από πού ξεκινάει το pressing προς τον Γολιάθ; Γιατί, ενώ νομίζουμε ότι
πρωτοτυπούμε, στην ουσία αντιγράφουμε τους ανταγωνιστές μας; Πως όλοι κάνουμε τα ίδια, ενώ νομίζουμε ότι κάνουμε
διαφορετικά; Σι μας διαφεύγει στο πρώτο 4μηνο του 2019;
η

2 εκπαιδευτική ώρα:
Ποιες οι διαστάσεις της νοοτροπίας πωλήσεων «πουλήστε παντού»; Σι αφορά αυτή η νοοτροπία και πως ενσωματώνεται
στο ημερήσιο πρόγραμμα πωλήσεων έκαστου επαγγελματία; Πως γινόμαστε άσσοι στις πωλήσεις, κερδίζοντας τη μια
υποδειγματική ημέρα πωλήσεων μετά την άλλη;
η

3 εκπαιδευτική ώρα:
Πως διαφεύγουμε από τη ζώνη μετριότητας, στην εξυπηρέτηση πελατείας; Για να είμαστε ξεχωριστοί επαγγελματίες,
πρέπει να προσφέρουμε ξεχωριστές υπηρεσίες! Πρέπει η εξυπηρέτησή μας να γίνει personal story ή ακόμα και μελέτη
περίπτωσης σε μεταπτυχιακό. Αλλάξτε την εξυπηρέτησή σας και θα αλλάξετε την εταιρεία σας. Πως;
η

4 εκπαιδευτική ώρα:
Συναισθηματική ανθεκτικότητα και επιχειρηματικότητα ολικής ποιότητας είναι οι πυλώνες για ένα management χρόνου
και πελατείας, που θα επιτρέπει στον πελάτη, βιώνοντας ορατά στοιχεία διαφοροποίησης, να μας ψηφίζει ανεξαρτήτου
τιμής και πίστωσης. Πως γίνομαι ένας μεστός επαγγελματίας, που, μέσω μιας δροσερής πρότασης προς τους πελάτες
μου, πάντα είμαι προτιμητέος;
Κόστος ατομικής συμμετοχής €78,88+ΦΠΑ.
ε περίπτωση προπληρωμής παρέχεται έκπτωση 10% και το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 70,99 συν ΦΠΑ. Ποσό κατάθεσης
88,03 ευρώ
Alpha Bank, Αρ. Λογ/σμού: 146002320011327
ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327
Δικαιούχος: Lean Management
Προσοχή! Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, πρέπει να αποστείλετε στο info@emanagement.gr στοιχεία τιμολόγησης για την έκδοση τιμολογίου, το καταθετήριο – για να
διασφαλίσετε την έκπτωση προπληρωμής και το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό σας
προκείμενου να εκδοθεί το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρέχεται δωρέαν parking!
Με εκτίμηση,
Χρήστος Λάζαρης
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