«Επισειπηματικότητα

σε Κπίση!»
Εισηγητήρ:

Δελ είλαη επνρέο γθξίληαο αιιά επνρέο δξάζεο!
Αληί λα ραιαξώλνπκε θαη λα πεξηκέλνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάμνπλ από κόλα ηνπο πξνο Ο θ. Αγγειάθεο είλαη εθδόηεο,
ζπγγξαθέαο 25 βηβιίωλ θαη
ην θαιύηεξν, ηώξα είλαη ε ώξα, λα "ζεθώζνπκε ηα καλίθηα" θαη λα δηεπξύλνπκε ηνλ ηξόπν ζύκβνπινο επηρεηξήζεωλ ζε
ζέκαηα πωιήζεωλ, πξνζωπηθήο
πνπ ζθεθηόκαζηε, θαη αληηδξνύκε ώζηε λα αξρίζνπκε λα καζαίλνπκε θαη εθαξκόδνπκε
αλάπηπμεο, επηθνηλωλίαο,
λέεο δεμηόηεηεο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε κηα αμηνπξεπή θαη θεξδνθόξν θνηλσληθή θαη
επίηεπμεο ζηόρωλ & business /
επαγγεικαηηθή επηβίσζε, ζε πείζκα όισλ απηώλ πνπ ζέινπλ λα καο ζπκίδνπλ πόζν
life coaching. Δηνξγαλώλεη
ζεκηλάξηα θαη νκηιίεο ζε
θαηαδηθαζκέλνη είκαζηε!
νιόθιεξε ηελ Ειιάδα θαη ην
Στότος σεμιναρίοσ: Οη ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα «ζπκπαγή» θαη πνιπεμωηεξηθό. www.akisεπίπεδε ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα βξνπλ ιύζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε
angelakis.com.
Θεματολογία σεμιναρίοσ & workshop

























Πνηεο είλαη νη 15 δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη από θάζε επηρεηξεκαηία θαη επαγγεικαηία
ώζηε λα επηβηώζεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε
Τα 7 δπλακηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ απαηηνύληαη ζε πεξηόδνπο
ύθεζεο
Πσο λα δηαρεηξίδεζηε απνηειεζκαηηθά ηα δηιήκκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο
Τα δηαθνξεηηθά είδε ξίζθνπ θαη πνηα λα απνθεύγνληαη
Αλαπηύζζνληαο ζηξαηεγηθή ζθέςε ζε πεξηόδνπο έληνλεο ύθεζεο – workshop
Η πιεξνθόξεζε θαη ν αληαγσληζκόο : Μεξηθέο «δύζθνιεο» εξσηήζεηο πνπ δεηνύλ
απάληεζε
Τα ηξία δηαθνξεηηθά είδε θξίζεσλ θαη πνηεο είλαη νη αλαπνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο
επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ;
Από ηελ απόγλσζε ζηελ επαγγεικαηηθή «αληεπίζεζε»: Τξόπνη θαη κέζνδνη πξαθηηθήο
εθαξκνγήο
Πόζν απνδίδεη ζήκεξα ην εθεπξεηηθό κάξθεηηλγθ;
Πηζηνπνίεζε ππνςήθησλ πειαηώλ
Δηαρείξηζε δύζθνισλ απνθάζεσλ : Μεξηθέο δύζθνιεο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα
απαληεζνύλ πξηλ πάξεηε κηα θξίζηκε απόθαζε
Δηαρείξηζε Αιιαγώλ : Οη δέθα «δαίκνλεο» ηεο αιιαγήο θαη πσο λα ηνπο απνθύγεηε
Πνηα είλαη ηα εθόδηα ελόο επηρεηξεκαηία ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αιιαγώλ
Η ςπρνινγία ηνπ θόβνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα
Σπγθεθξηκέλνη ηξόπνη θαη ζηξαηεγηθέο αλάθακςεο θαη «αληεπίζεζεο» ζηελ θξίζε
Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο δηθήο ζαο επηρείξεζεο ζήκεξα ζην κέζν ηεο θξίζεο;
Πώο θαηακεηξάηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο επηηπρία;
Πνηα είλαη ε Νν1 πξνϋπόζεζε γηα επηρεηξεκαηηθή θεξδνθνξία ζε πεξίνδν ύθεζεο;
Πνύ ρξεηάδεηαη λα εζηηάζεηε πξνζνρή ζαο ζαλ επηρεηξεκαηίαο / επαγγεικαηίαο;
Πνην είλαη ην πξώην πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε όηαλ παξνπζηάδεηαη έλα πξόβιεκα
ή κηα θξίζε;
Πνηα είλαη ε ζπνπδαηόηεξε δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα αθηεξώζεηε ην ρξόλν
ζαο;
Τη πξέπεη λα πξνζέρεηε πεξηζζόηεξν;
Πώο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζρέδην αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο;

Το κόστορ τος ππογπάμματορ είναι 60€ ανά ζςμμεηοσή.
Χπόνορ Διεξαγωγήρ: Σάββαηο 16 Νοεμβπίος ώπα 17:00-21:00 & Κςπιακή 17 Νοεμβπίος ώπα 10:00-14:00
Επικοινωνία:
Πληποθοπίερ και αιηήζειρ ζηο Κ.Ε.Κ. ηος Επιμεληηηπίος Ηπακλείος Κοπωναίος 9, ηηλ/νο 2810-342136 & 2810302731
θαξ 2810-227189,info@katartisi.gr από ηιρ 08:00 έωρ 15:00 μ.μ. και ιζηοζελίδα: www.katartisi.gr

Είλαη θάηνρνο Παλεπηζηεκηαθώλ
ηίηιωλ ζην Ναπηαζθαιηζηηθό Δίθαην,
δηνίθεζε επηρεηξήζεωλ, δεκηνπξγία,
επνπηεία θαη πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθώλ – επηκνξθωηηθώλ
πξνγξακκάηωλ κάλαηδκελη.
Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο,
θάηνρνο πηπρίωλ ηωλ LFST,
Nottingham Polytechnic, University
of Wales & Southampton University.
Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα
Ψπρνινγίαο ζην Αλνηρηό
Ψπρνζεξαπεπηηθό Κέληξν θαη είλαη
απόθνηηνο ηνπ δηεζλνύο
Οξγαληζκνύ Sundoor International
ζε ζέκαηα παξαθίλεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, εγεζίαο θαη
εηδηθώλ Αζθήζεωλ Υπνθίλεζεο.
Απόθνηηνο Live Coaching Skills,
Counseling Skills, Δεμηνηήηωλ
Σπκβνπιεπηηθήο θαη Σπλζεηηθήο
Σπκβνπιεπηηθήο Πξνζέγγηζεο.
(Edexcel).
Έρεη δηαηειέζεη ζύκβνπινο κεγάιωλ
πνιπεζληθώλ εηαηξηώλ θαη εηδηθόο
ζπλεξγάηεο θξαηηθώλ νξγαληζκώλ
ζε ζέκαηα Παξαθίλεζεο,
Αλζξώπηλωλ ζρέζεωλ, Πωιήζεωλ,
Επηθνηλωλίαο & Ψπρνινγίαο ηεο
Επίηεπμεο. Έρεη θαηαξηίζεη
καθξνρξόληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα πνιιέο πνιπεζληθέο
θαη Ειιεληθέο εηαηξίεο όπωο AXA
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ING,
INTERAMERICAN, Forever Living
Products, FM International θ.α.
Οκηιίεο θαη ζεκηλάξηα ηνπ
δηεμάγνληαη ζε νιόθιεξε ηελ Ειιάδα
θαη Κύπξν γηα ινγαξηαζκό
Παλεπηζηεκίωλ, Επηκειεηεξίωλ θαη
άιιωλ θνξέωλ θαη ηδηωηηθώλ
επηρεηξήζεωλ.

