Ξεχωρίστε στοχεύοντας στο κορυφαίο 10%.
Επιθετικότητα πωλήσεων
Δευ. 10/12/2018
17:00-21:00
Σολωμού 39 Αθήνα
Εισηγητής: Χρήστος Λάζαρης

✔Απευθύνεται: Σε επιχειρηματίες και στελέχη πωλήσεων
✔Σκοπός εκπαίδευσης: Αφύπνιση των εκπαιδευομένων στην
λογική: Ο στόχος δεν είναι πλέον η επιβίωση, είναι να είμαστε
μέσα στο κορυφαίο 10% των επιχειρηματικών πεδίων που
αποτελούν στόχους.

Ρωτήστε μας για τις υλοποιήσεις στα Τρίκαλα το Σάββατο 15/12 και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 20/12

➡ 1η ώρα εκπαίδευσης:

Το μοντέλο των εταιρειών που είναι πετυχημένες και
πλούσιες. Ποιο είναι; Τι κάνουν κατά Robert Kiyosaki και
Donald Trump;
➡ 2η ώρα εκπαίδευσης:

Τι είναι αξιακή καινοτομία; Πως μπορεί να μεταφερθεί η
στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών που πρεσβεύει ο W.
Chan Kim σε κάθε επαγγελματία/εργαζόμενο και στο
σήμερα της ελληνικής αγοράς;

Κόστος ατομικής συμμετοχής €78,88+ΦΠΑ.
Σε 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

➡ 3η ώρα εκπαίδευσης:

Ποιο είναι το γενετικό υλικό των εταιρειών που, όχι μόνο
θα ξεπεράσουν την κρίση της αγοράς, αλλά θα ανήκουν
στο κορυφαίο 10% του κλάδου τους κατά τις επόμενες
δεκαετίες, σύμφωνα με τις έρευνες και τα ευρήματα του
Jim Collins και των συνεργατών του;
➡ 4η ώρα εκπαίδευσης:

Εταιρείες = οι άνθρωποι των εταιρειών. Ποια μυστικά μας
αποκωδικοποιεί με σαφή και εύγλωττο τρόπο ο Malcolm
Gladwell έτσι ώστε να είμαστε οι άνθρωποι και οι
επαγγελματίες που ξεχωρίζουν στον τομέα τους και στην
ουσία η εγγύηση ότι ξεχωρίζει η εταιρεία που έχουμε και
εργαζόμαστε, μέσα από τον καθένα μας;
Τ.Γ.: Έχετε σκεφτεί ποτέ ως επιχειρηματικό δώρο ένα
φάκελο εκπαίδευσης; Με μια ποικιλία τιμών μπορείτε να
συμφωνήσετε μαζί μας το υλικό εκπαίδευσης που
ταιριάζει στους πωλητές σας.

Εκπαιδευτική πρόταση
Για όσους δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν τα σεμινάριά μας,
προτείνεται η αγορά εκπαιδευτικού υλικού που
αφορά 49 σελίδες σημειώσεων.
Το κόστος είναι 38,88 ευρώ συν ΦΠΑ (6%) =
€41,21
Κόστος μεταφορικών για όλη την Ελλάδα
€2,50
Ποσό κατάθεσης €43,71

Lean Management
Operations Dept.
6945718888, 2107667288
info@e-management.gr
www.e-management.gr

