
 

ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ  
 

1. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
Αν και οι περιςςότεροι από εμάσ (εταιρείεσ, επαγγελματίεσ κλπ) ιςχυρίηονται ότι προςπακοφν να παρζχουν 
υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου, ςτθν πραγματικότθτα όλα τα πράγματα δεν μποροφν να γίνουν τζλεια και ότι κα 
υπάρχουν φορζσ που κα γίνονται και λάκθ. Τα παράπονα των πελατϊν παρζχουν ςτισ εταιρείεσ ευκαιρίεσ για να 
βελτιϊςουν τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ ικανοποίθςθ των πελατϊν τουσ και θ 
κερδοφορία τουσ. Η διαχείριςθ των παραπόνων πελατϊν μπορεί να είναι μια εφκολθ ι να γίνει μια δφςκολθ 
υπόκεςθ ανάλογα με τθν περίπτωςθ και ςίγουρα όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ είναι αντιμετωπίςιμθ, αν 
ακολουκθκοφν οι κατάλλθλοι χειριςμοί.   
κοπόσ του προγράμματοσ είναι να κατανοιςουμε τισ βαςικζσ αρχζσ για το χειριςμό παραπόνων πελατϊν, να 
προςδιορίςουμε το ςυμπεριφοριςτικό ςτυλ του πελάτθ και να υιοκετοφμε κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ, να 
χρθςιμοποιοφμε κατάλλθλεσ τεχνικζσ επικοινωνίασ ϊςτε να ανιχνεφουμε τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του πελάτθ που 
κρφβονται πίςω από το παράπονο και να χρθςιμοποιοφμε ενςυναίςκθςθ ςτθ διάρκεια τθσ διαχείριςθσ των 
παραπόνων.  
Θεματολόγιο εμιναρίου: Τι είναι παράπονο, Πϊσ να εκμεταλλευτοφμε τον κρυμμζνο μασ πλοφτο, Ποιότθτα ςτθ 
διαχείριςθ παραπόνων, θ Ενςυναίςκθςθ ςτθ διαχείριςθ παραπόνων, Θετικι ςυμπεριφορά & Θετικι γλϊςςα, Μθν 
δίνουμε λάκοσ εντυπϊςεισ, Στοιχεία επικοινωνίασ (ερωτιςεισ, φωνι, θ τεχνικι τθσ ςιωπισ), Διαχείριςθ 
παραπόνων (μοντζλο), θ τζλεια ςυγνϊμθ, Οφζλθ από τθ ςωςτι διαχείριςθ παραπόνων 
 
Ειςθγθτισ: Νίκοσ Καράμπελασ (Με πλοφςια επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ ευκφνθσ. Παράλλθλα ζχει 
εκπαιδευτικι εμπειρία πάνω από 3000 μζρεσ) 
 

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: 20/03/2015 
Διάρκεια: 8 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 180 € 

 

2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΙ: Η ΣΕΧΝΗ ΠΟΤ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΣΗΜΗ 
Είναι ζνα εκπαιδευτικό ςεμινάριο που ςυνδυάηει τθν παρουςίαςθ τθσ κεωρίασ των διαπραγματεφςεων με τθν 
βιωματικι εμπειρία τθσ αναπαράςταςθσ όλων και τθσ εν ςυνεχεία αξιολόγθςθσ των ςυμμετεχόντων. 
κοπόσ του προγράμματοσ θ ουςιαςτικι ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων για αποτελεςματικζσ διαπραγματεφςεισ 
ε ποιουσ απευκφνεται: ςε όλουσ εκείνουσ που θ διαπραγμάτευςθ αποτελεί μία από τισ κακθμερινζσ αςχολίεσ 
τουσ. 
Θεματολόγιο εμιναρίου: γιατί & πότε κάνουμε διαπραγματεφςεισ, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ςτθν 
διαπραγμάτευςθ, φιλοςοφία τθσ διαπραγμάτευςθσ, ςτάδια τθσ διαπραγμάτευςθσ, παράγοντεσ-τάςεισ  που τθν 
επθρεάηουν, τακτικζσ αντεπίκεςθσ και για δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ, διαπραγματευτικά όπλα, ερωτιςεισ παγίδεσ, 
διαπραγμάτευςθ τιμισ, βιματα για επαναδιαπραγμάτευςθ, αςκιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ επικοινωνιακϊν 
δεξιοτιτων, αναπαράςταςθ ρόλων με βιντεοςκόπθςθ και ςχολιαςμό. 
Ειςθγθτισ: Ν. Βελτράσ (Είναι Οικονομολόγοσ με ειδίκευςθ ςε κζματα Marketing και Πωλιςεων και ζχει πολυετι 
επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία. Με τθν εκπαίδευςθ αςχολείται για διάςτθμα μεγαλφτερο από 20 
χρόνια και ςεμινάριά του ζχουν παρακολουκιςει εκατοντάδεσ ςτελζχθ επιχειριςεων. Είναι πιςτοποιθμζνοσ 
εκπαιδευτισ ςε κζματα Selling και Sales Management από το CIM (U.Κ.), κακϊσ και από το Εκνικό Κζντρο 
Πιςτοποιιςεων (Υπουργείο Εργαςίασ). Τα τελευταία χρόνια είναι ςυνεργάτθσ του Πανεπιςτθμίου Πειραιά – 
Κζντρο Ερευνϊν. Είναι ςφμβουλοσ επιχειριςεων και αρκογράφοσ ςε εξειδικευμζνα περιοδικά και εφθμερίδεσ) 
 

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: 20 & 21 /03/2015 
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 430 € 

 
 
 
 



3. ΠΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ 
Το να είναι κάποιοσ ικανόσ να επικοινωνεί αποτελεςματικά αποτελεί ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα ςτθ ηωι 
ςιμερα. Εντυπωςιάηει τουσ ςυνομιλθτζσ του και ςυνειςφζρει ςτισ επιτυχίεσ και ςτθν πρόοδο του. Μερικοί 
άνκρωποι φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ικανοί να λζνε τα ςωςτά πράγματα ανεξάρτθτα από τθν κάκε κατάςταςθ. Η 
ικανότθτα τουσ να αρχίηουν, να αναπτφςςουν και να ελίςςονται ςτισ ςυηθτιςεισ με τουσ άλλουσ τουσ ανοίγουν 
νζουσ δρόμουσ ςτθν προςωπικι και επαγγελματικι τουσ ηωι που κάτω από άλλεσ περιπτϊςεισ κα ιταν κλειςτοί.   
κοπόσ του προγράμματοσ είναι να κατανοιςουμε τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ και των 
ςχζςεων, Να αναλφςουμε τα βαςικά επικοινωνιακά ςτυλ και να μάκουμε να προςαρμόςουμε το δικό μασ 
επικοινωνιακό ςτυλ ςτο ςτυλ του ςυνομιλθτι μασ,  Να προςδιορίςουμε το πωσ δουλεφει θ επικοινωνία, Να 
επιτυγχάνουμε αποτελζςματα ςτθν επικοινωνία μασ με τουσ άλλουσ με το να: προετοιμάηουμε τον εαυτόν μασ για 
να επικοινωνιςει ςωςτά, ςτζλνουμε με αποτελεςματικό τρόπο το μινυμα, κατανοοφμε αποτελεςματικά το 
μινυμα, Να μάκουμε ςτρατθγικζσ για να βελτιϊςουμε τον διάλογο, Να αναπτφξουμε το δικό μασ πλάνο δράςθσ 
για να βελτιωκοφμε ςτθν επικοινωνία.  
Θεματολόγιο εμιναρίου: Η επικοινωνία είναι μια διαδικαςία πολυδιάςτατθ – διαδικαςία γενικά, μζκοδοι, 
επίπεδα επικοινωνίασ, Πωσ να καταλάβουμε καλφτερα τον εαυτόν μασ και να κατανοιςουμε πωσ μασ 
αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνκρωποι, Τα βαςικά ςτυλ επικοινωνίασ - χαρακτθριςτικά, προτιμιςεισ, ανάγκεσ, 
ςτρατθγικζσ για να προςαρμόςουμε τθν επικοινωνία μασ ςτα διαφορετικά ςτυλ, Προετοιμάηουμε τον εαυτόν μασ 
να επικοινωνιςει: ςκοπόσ, ο ακροατισ, κάνοντασ πρακτικι τθ κετικι πρόκεςθ, υποκζςεισ, αξίεσ, εςωτερικοί 
διάλογοι, μθ ςυηθτιςιμα κζματα, ςυγκρουςιακι γλϊςςα, Στζλνουμε το μινυμα: χαρακτθριςτικά ενόσ ξεκάκαρου 
μθνφματοσ, θ επιμζρουσ ςυμπεριφορά μασ, θ δφναμθ τθσ φωνισ μασ, ο ζλεγχοσ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ, 
Κατανοοφμε το μινυμα: ενεργθτικι ακρόαςθ, τεχνικι τθσ παράφραςθσ, Πωσ να βελτιϊςουμε τθν 
αποτελεςματικότθτα του διαλόγου: rapport, θ ςυηιτθςθ – ερωτιςεισ, ενκάρρυνςθ, αξιοπιςτία, φιλοφρονιςεισ   
 
Ειςθγθτισ: Ν. Καράμπελασ (Οικονομολόγοσ, με πολυετι επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία) 
 

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: 27/03/2015 
Διάρκεια: 8 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 180 €  

 
 
 

4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΤΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
Ο τόχοσ τθσ υναλλακτικισ Ανάλυςθσ (Α) είναι θ κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, μζςα από 
λεκτικζσ ι μθ ςυναλλαγζσ. Δίνει μια εικόνα τουσ τρόπου ψυχολογικισ δόμθςθσ των ανκρϊπων και 
προςφζρει μία κατανόθςθ.    
ε ποιουσ απευκφνεται: θ εμβάκυνςθ και εξάςκθςθ ςτθν αποτελεςματικι επικοινωνία ςτο χϊρο των 
επιχειριςεων, αφορά τουσ προϊςτάμενουσ και τουσ διευκυντζσ τμθμάτων αποςκοπϊντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ 
απόδοςθσ τόςο των ίδιων όςο και των ςυνεργατϊν τουσ.  
Θεματολόγιο εμιναρίου: Η αποτελεςματικι επικοινωνία, Βαςικζσ αρχζσ ΣΑ, Ζννοια και περιεχόμενο Σ.Α., 
Δομικι ανάλυςθ (ανάλυςθ προςωπικότθτασ), Ανάλυςθ πράξεων και λζξεων, ανάλυςθ υςτερόβουλων 
ςυναλλαγϊν  
 
Ειςθγιτρια: Κωςτάλου Αγγελικι (Ψυχολόγοσ, Σφμβουλοσ Επιχειριςεων με εμπειρία ςτθν εκπαίδευςθ 
προςωπικοφ ςτισ φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ) 
 

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: 27 & 28/03/2015  
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 430 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. LOGISTICS: ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Ζνα ολοκλθρωμζνο ςεμινάριο που δίνει πρακτικζσ γνϊςεισ για κακθμερινι εφαρμογι.    
κοπόσ του προγράμματοσ είναι να κατανοιςουν οι ςυμμετζχοντεσ ότι θ ορκολογικι εφαρμογι των logistics 
βοθκάει ςτθν κερδοφορία.   
ε ποιουσ απευκφνεται: ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ μιασ επιχείρθςθσ που με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο ζχουν 
κακθμερινι εμπλοκι ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα (προμικειεσ, παραγγελίεσ, αποκικεσ κλπ). 
Θεματολόγιο εμιναρίου: Ειςαγωγι ςτα logistics, Βαςικζσ αρχζσ Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αποκικθσ 
(χωροταξία, κωδικοποίθςθ, διαδικαςίεσ αποκικευςθσ), Εξοπλιςμόσ αποκικθσ, Παραλαβι, Παραγγελιολθψία, 
Εκτζλεςθ παραγγελιϊν, Φόρτωςθ-Δρομολόγθςθσ παραγγελιϊν, Πλθροφοριακά ςυςτιματα και αυτοματοποίθςθ 
αποκθκϊν (ERP, WMS, Barcode), Διαχειριςτικά κζματα, Παροχι υπθρεςιϊν αποκικευςθσ από τρίτουσ 
(Outsourcing logistics). Όλα τα προαναφερόμενα ςυνδυάηονται με κεωρία και αςκιςεισ.         
Ειςθγθτισ: Αναςτάςιοσ Καηάκοσ (Απόφοιτοσ του τμιματοσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων του Γεωργικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν Logistics & Transport από το Οικονομικό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Εργάηεται από το 2001 ςτο χϊρο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ωσ ςτζλεχοσ εταιριϊν 
παροχισ υπθρεςιϊν αποκικευςθσ και διανομισ (3PL – 3rd Party Logistics Companies) και εμπορικϊν 
επιχειριςεων, με ςθμαντικι εμπειρία ςτον τομζα των αποκθκευτικϊν δραςτθριοτιτων (ςχεδιαςμόσ και 
ευκυγράμμιςθ διαδικαςιϊν, ςχεδιαςμόσ – βελτιςτοποίθςθ χριςθσ αποκθκευτικϊν χϊρων, διαχείριςθ 
αποκεμάτων, εξυπθρζτθςθ πελατϊν, ςχεδιαςμόσ δικτφου διανομϊν και λοιποφ μεταφορικοφ ζργου. Ζχει 
διατελζςει επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του τμιματοσ ερευνϊν του Πανεπιςτιμιου Πειραιά ςυμμετζχοντασ ςε 
ποικίλα εκπαιδευτικά projects (οργάνωςθ διαλζξεων, ςυγγραφι εκπαιδευτικϊν εγχειριδίων).  
Κάτοχοσ Πιςτοποιθτικοφ Εκπαιδευτι Ενθλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ (Εκνικό Κζντρο Πιςτοποίθςθσ) από το 2012.)     

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: 3 & 4/04/2015   
Διάρκεια: 16 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 430 €  

 

6. Πρόγραμμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατών: ΕΠΑΙΝΟ  
κοπόσ του προγράμματοσ: Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι ζνα εκπαιδευτικό “workshop” για Υπεφκυνουσ 
Εξυπθρζτθςθσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν πελατϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να κατανοιςουν τι 
ςθμαίνει να είναι εςτιαςμζνοι ςτον πελάτθ. Το “workshop” δίνει ζμφαςθ ςτισ τεχνικζσ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ 
που απαιτοφνται για να επιτευχκεί υψθλι ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν.    
Θεματολόγιο εμιναρίου: Ε.ξυπθρζτθςθ (Τι είναι ποιοτικι εξυπθρζτθςθ, Γιατί θ εξυπθρζτθςθ πελατϊν είναι 
ςθμαντικι, Γιατί αςχολοφμεκα με τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν), Π.ελάτθσ (Ποιοι είναι οι πελάτεσ μασ, Τι κζλουν 
από μασ οι πελάτεσ, Πϊσ να εξυπθρετιςουμε τουσ πελάτεσ αποτελεςματικότερα), Α.ξιοποιιςτε τα μοναδικά ςασ 
χαρακτθριςτικά (Τι είναι ςυμπεριφορά, ςτάςθ, κίνθτρα και αξίεσ και πωσ μασ βοθκοφν να προςφζρουμε ποιοτικι 
εξυπθρζτθςθ;), Ι.κανοποίθςθ του πελάτθ (Τι χρειαηόμαςτε για να προςφζρουμε ποιοτικι εξυπθρζτθςθ, Πϊσ να 
μάκουμε τι κζλει ο πελάτθσ), Ν.α λζμε και ευχαριςτϊ που.. (Πϊσ να λζμε ςωςτά ευχαριςτϊ…, Κατάλλθλεσ 
φράςεισ ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν, Φράςεισ που καλόν είναι να αποφεφγονται ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν, 
Απαγορευμζνεσ φράςεισ ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν), Ο. Δφςκολοσ πελάτθσ (Διαδικαςία χειριςμοφ παραπόνων 
πρόςωπο με πρόςωπο), .υμπεριφορά (Ενζργειεσ για να προςαρμόςουμε τθ ςυμπεριφοράσ μασ ςτθ 
ςυμπεριφορά των πελατϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εξυπθρζτθςθσ)  
Μείγμα κεωρθτικισ και πρακτικισ (αςκιςεισ, Role-plays, κλπ.) εκπαίδευςθσ (20/80) ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
αυκόρμθτθ ςυμμετοχι ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ των ςυμμετεχόντων.   
Ειςθγθτισ: Ν. Καράμπελασ (Οικονομολόγοσ, με πολυετι επαγγελματικι και εκπαιδευτικι εμπειρία) 

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: 4/04/2015 
Διάρκεια: 8 ώρεσ / Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 180 € 

 
 

Προςφορά 
Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 3 ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΔΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ ΕΚΠΣΩΗ 10% 

 
ΠΡΟΟΧΗ: Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ Professional Team μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από το πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0.24%. 

Είμαςτε ςε κζςθ είτε να ςασ υποδείξουμε, είτε να αναλάβουμε εξ’ ολοκλιρου τθν διαδικαςία επιδότθςθσ. 

ε περίπτωςθ ςοβαροφ αρικμοφ ςυμμετεχόντων από τθν ίδια εταιρεία το πρόγραμμα προςφζρεται και ενδοεπιχειρθςιακά ςε 
ώρεσ και μζρεσ που εξυπθρετοφν τθν επιχείρθςθ. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ & ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  Σ 210-4222750, info@professionalteam.gr 


