
Η Lean Management διοργανώνει νζο ςεμινάριο με τίτλο:  

«Η Εργαλειοκικθ των Πωλιςεων»  
 
Ημζρεσ και ώρεσ υλοποίθςθσ  
Τετάρτθ 29/05, 16:00-20:00, Σολωμοφ 39, 10682, Ακινα 

Πζμπτθ 30/05, 10:00-14:00, Grand Hotel Palace, Μοναςτθρίου 305, 54627, Θεςςαλονίκθ 
 
Αγορά εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  
Το ςεμινάριο είναι βαςιςμζνο ςτο βιβλίο του ειςθγθτι Χριςτου Λάηαρθ «Τεχνικζσ πωλιςεων και 
επικοινωνίασ 151 εργαλεία αποτελεςματικότθτασ», το οποίο ζχει εξαντλθκεί αρκετζσ φορζσ και οι 
εκπαιδευόμενοι κα παραλάβουν, εντελώσ δωρεάν, ςε print out και λογικι word 98 ςελίδων (αντί τθσ 
τιμισ του που είναι €29,50). Επίςθσ, κα παραλάβουν και το θχθτικό CD Νο5, εντελώσ δωρεάν (αντί τθσ 
κανονικισ τιμισ του που είναι 29,50).  
Με την παραλαβθ αυτοφ του υλικοφ, η παρακολοφιηςη αυτοφ του ςεμιναρίου είναι ουςιαςτικά 
χωρίσ κόςτοσ.   
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου, ζχετε τθ δυνατότθτα να παραλάβετε όλο 
το εκπαιδευτικό υλικό ςτθν τιμι των €48,88. Κόςτοσ μεταφορικών, για όλθ τθν Ελλάδα, €4,48.  
 
Συνοπτικό κεματολόγιο ςεμιναρίου 
1θ ώρα: Επιβεβαιωτικι ςυμπεριφορά, τθλεφωνικζσ πωλιςεισ και εξυπθρζτθςθ πελατών – οι πυλώνεσ 
τισ επιχειροφμενθσ ςυναλλαγισ.  
2θ ώρα: Συμβουλευτικι πώλθςθ και άνοιγμα πελάτθ. 
3θ ώρα: Συμβουλευτικι πώλθςθ, αντιρριςεισ πελατών και κλείςιμο ςυναλλαγισ.  
4θ ώρα: Τεχνικζσ διαπραγματεφςεων με ςτοχευόμενθ επιχειρθςιακι επικοινωνία.  
 
Πλθροφορίεσ - δικαίωμα ςυμμετοχισ    
1. Επικοινωνθςτε άμεςα μαζί μασ ςτο τηλ. 210 7667288 για πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ.  
2. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 78,88 ευρώ ςυν ΦΠΑ. Σε περίπτωςθ προπλθρωμισ παρζχεται ζκπτωςθ 

10% και το κόςτοσ ςυμμετοχθσ διαμορφώνεται ςε 70,99 ςυν ΦΠΑ. Ποςό κατάκεςθσ 88,03 ευρώ.  
3. Alpha Bank, Αρ. Λογ/ςμοφ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327, Δικαιοφχοσ: 

Lean Management 
4. Ειςθγθτισ: Χριςτοσ Λάηαρθσ. Πουλάει ο ίδιοσ από το 1994 ζωσ ςιμερα ζχοντασ 2 πτυχία και 4 

βιβλία ςτα οποία αποδίδει τα μυςτικά των πωλιςεων. Ομιλίεσ του μπορείτε να ακοφςετε ςτθ 
ιςτοςελίδα μασ ι ςτο κανάλι μασ ςτο youtube. 

5. Το παρόν ςεμινάριο μπορεί να γίνει και ωσ ενδοεπιχειρηςιακό ςτην εταιρεία ςασ ανεξάρτητα 
αριθμοφ ατόμων με κόςτοσ 630 ευρώ ςυν ΦΠΑ.  

 
Με εκτίμθςθ,  
Lean Management 

6945718888, 2107667288 

info@e-management.gr  

www.e-management.gr   
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