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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Στα στελέχη που θέλουν να ασκήσουν μεγαλύτερη
επιρροή και επιθυμούν να συνεχίσουν να αναπτύξουν τη
βελτίωση της εικόνας τους, κατά τη συνάντησή με τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και συνεργάτες.

Το σεμινάριο
Σε στελέχη που επιθυμούν να κάνουν αισθητή την
παρουσία τους και να εξελίσσουν τον τρόπο με τον
οποίο ενδυναμώνουν το προφίλ τους κατά τις
συναντήσεις με πελάτες και συναδέλφους.

Μεθοδολογία
Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην
παροχή βοήθειας στους συμμετέχοντες να
συνειδητοποιήσουν πώς η συμπεριφορά τους
επηρεάζεται από αυτό που σκέφτονται και αισθάνονται.
Το εργαστήριο παρέχει πολλές ευκαιρίες εξάσκησης
νέων δεξιοτήτων. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων
μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής on-the-
job πρακτικής εξάσκησης και μια ποικιλία
υποστηρικτικού υλικού που χρησιμοποιείται πριν και
μετά το σεμινάριο.
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Ημέρα 1 - Η δική σας επίδραση: Δυναμισμός και
Επίδραση 
• Δραστηριότητα ταχείας Δικτύωσης 
• Το Πλαίσιο της δημιουργίας επιρροής
• Η Επίδραση της πρώτης εντύπωσης 
• Παρουσίαση με αντίκτυπο #1
• Πώς Νιώθετε
• Πώς συμπεριφέρεστε 
• Παρουσίαση με αντίκτυπο #2
• Σχέδιο Δράσης 

Ημέρα 2 - Η δική σας επίδραση: συνεργαζόμενος με
άλλους
• Το Πλαίσιο της δημιουργίας επιρροής
• Συνάντηση με αντίκτυπο #1
• Χτίζοντας τη σχέση στην αρχή μίας συνάντησης
• Χτίζοντας τη σχέση μέσω Ερωτήσεων 
• Χτίζοντας τη σχέση μέσω της ακρόασης
• Δημιουργώντας τη σωστή εντύπωση κατά την

αλληλεπίδραση
• Συνάντηση με αντίκτυπο #2
• Συνοψίζοντας

Συνοπτικό πρόγραμμα

NEW

Γεώργιος Μπάκος���������  
Διευθυντής, KPMG Institute

Ελίνα Διαμαντάκη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος, KPMG Institute

Χάρις Περδικάρη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγητές


