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O Νικόλας είναι ιδρυτής και Chief Executive Officer της EQnomics® Consulting καθώς και 

πιστοποιημένος Business Strategist και Excellence Trainer.

αποφοίτησε από το αμερικάνικο κολλέγιο αθηνών Pierce College, απέκτησε πτυχίο 

Πανεπιστημίου Business Economics με διάκριση από το University of London – QMW και έπειτα 

προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά, τις οποίες ολοκλήρωσε 

στο University of Surrey.

ξεκίνησε την καριέρα του κατέχοντας ανώτερες θέσεις στην Royal Dutch Shell, όπου διεύθυνε 

πολλές γεωγραφικές περιοχές ανά τον κόσμο κατέχοντας θέσεις διοικητικών αρμοδιοτήτων στους 

τομείς της Ενέργειας, της Τεχνολογίας, της Ναυτιλίας και των Επενδυτικών Οργανισμών.

το αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας του, αναδείχθηκε μέσα από τη δημιουργία και τη διοίκηση 

στελεχών και ομάδων, καθώς και από το χειρισμό συμφωνιών υψηλής αξίας, οργανώσεων 

και ανθρώπινου δυναμικού. Η πολύπλευρη εμπειρία του προέρχεται από τους τομείς General 

Directorship & Strategy, Operations & Finance, Sales & Marketing, Supply & Distribution, 

Change Management, HR, Fund Management, Project Management, PPCs and M&As.

ό συνδυασμός των γνώσεων που έχει αποκτήσει έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια στον εργασιακό 

χώρο, είναι αυτό που του δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται, να συμβουλεύει και να εκπαιδεύει 

οργανισμούς, ομάδες και άτομα έτσι ώστε να φέρνουν τα πιο άριστα αποτελέσματα που 

μπορούν.

Έχει δύο κόρες με τις οποίες του αρέσει να ασχολείται ενεργά ανατρέφοντάς τες, ζει στην αθήνα 

και είναι δίγλωσσος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Μιλάει πολύ καλά Ισπανικά και συνεργάζεται με 

οργανισμούς και επιχειρηματίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

ιδρυτής και C.E.o. 

νικόΛας θΕόΔώρόύ
www.linkedin.com/in/ngt07

ό ιΔρύτΗς
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“80% της Επιτυχίας εξαρτάται 
από τον ΤΡΟΠΟ που 

ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ!”
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 τό Dna Μας

ΠρόςώΠόΠόιόύΜΕ
ξεκινάμε τη συνεργασία μας 

σεβόμενοι το πώς λειτουργείτε 
εσείς

ςύΜΦώνόύΜΕ
τον τρόπο, τον χρόνο και τα 
μετρήσιμα αποτελέσματα

ΔιαγνώςκόύΜΕ
ποιοι είναι οι τομείς που 

χρειάζονται υποστήριξη, αλλαγή 
και επαναπροσδιορισμό

Πώς ΔόύΛΕύόύΜΕ

ΕνΕργόΠόιόύΜΕ
στρατηγικές λύσεις που θα 

φέρουν τα αποτελέσματα που 
θέλετε

ΔΗΜιόύργόύΜΕ
ένα ολιστικό πρόγραμμα που 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 

σας

ΕγγύώΜαςτΕ
παραμένουμε σε επαφή για να 

σας υποστηρίζουμε στο να κάνετε 
πράξη αυτά που μάθατε

Είμαστε ένας οργανισμός με κίνητρο το πάθος για την ενίσχυση της επιχείρησης,  
της ομάδας και του ατόμου ώστε να φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουν και  

να επιτύχουν τους υψηλότερους στόχους τους.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ανατρεπτικά τεχνολογικά επιτεύγματα,  
είναι οι ανθρώπινες δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (soft skills) που εγγυώνται την 

επιτυχία στο Επιχειρηματικό πεδίο του μέλλοντος.

το απαραίτητο στοιχείο στο 
οποίο οφείλουμε τη δημιουργία 
της ανθρώπινης σκέψης και της 

κίνησής μας.

Όλες οι δυνατότητες που 
προκύπτουν από τον άπειρο 

συνδυασμό των σκέψεων και 
κινήσεών μας.

Βάζοντας την απαραίτητη τάξη (νόμος) στις 
σκέψεις και τις κινήσεις μας,  οδηγούμαστε 

εκεί που θέλουμε να πάμε και στοχεύουμε στα 
αποτελέσματα που επιθυμούμε, είτε σαν Άτομα 

είτε σαν μέλη μιας όμάδας.

Elecτro Quantum nomics

ςύγκριτικό Μας ΠΛΕόνΕκτΗΜα

κΛαΔός
Πολυεθνικές και όικογενειακές

γΕώγραΦια
Χώρα και κουλτούρα

ΠΕριΒαΛΛόν
Εταιρεία και Άτομο



“Το μυστικό στις επιχειρήσεις  
είναι να ξέρεις κάτι που  

δεν το ξέρει κανείς άλλος.”

αριστοτέλης ώνάσης
Έλληνας εφοπλιστής - κροίσος
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BuSinESS SuCCESS
TrAiNiNg

τα ειδικά σχεδιασμένα Επιχειρησιακά και ςτελεχιακά Τraining  

της EQnomics®  καλύπτουν μεταξύ άλλων:

 Leadership Advanced

 Leadership Expert 

 Communication advanced

 Communication Expert 

 Negotiations Advanced

 Negotiations Expert

 Target XP

 Public Speaking

 Coach Pro

 Tailor - Made

 high Performance alignment (hPa) 

Είτε επιλέξετε τα ημερήσια Workshop μας, είτε κάποιο 

Training μεγαλύτερης διάρκειας, η θεωρία γίνεται 

εμπειρία μέσω τεχνικών, εφαρμόσιμων επεξηγήσεων και 

παρουσίασης τοπικών και διεθνών πρακτικών “Βέλτιστης 

Πολιτικής” ανάλογα με τον τομέα και το μέγεθος της δικής 

σας επιχείρησης.

κατακτήστε την αριστεία!
τα Τraining στο χώρο σας 

με περισσότερους από 6 

συμμετέχοντες αποτελούν 

μία συμφέρουσα και 

αποδοτική λύση ενώ το 

υλικό μπορεί να παραδοθεί 

είτε στην Ελληνική είτε στην 

αγγλική γλώσσα. 

Με γνώμονα τον τομέα της Εκπαίδευσης...

...και ενισχυμένη από ένα συνδυασμό επιχειρησιακής επιστήμης καθώς και εμπειρίας σε πολυεθνικές 

αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η EQnomics® είναι η επιλογή σας για υψηλής ποιότητας 

εφαρμόσιμα Επιχειρησιακά Τraining Ηγεσίας και ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία 

εγγυώνται απόδοση Επένδυσης (roi - return on investment).

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



“Η αποτυχία είναι η ευκαιρία να 
ξαναρχίσεις πιο έξυπνα.”

henry Ford
 ιδρυτής αυτοκινητοβιομηχανίας Ford
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ΕΧΕι ώς ςτόΧό:
να σας δώσει μια νέα καινοτόμα οπτική προς την ςτρατηγική Ηγεσία και τη  Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ώς δραστήρια στελέχη που θέλουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής 

επιχειρηματικότητας, έχετε φορέσει πολλά και διάφορα επιχειρηματικά «καπέλα». κάποιοι από εσάς 

πιθανόν να ενασχολείστε με δραστηριότητες πέραν της κύριας, οι οποίες απαιτούν πολύ επιπλέον 

χρόνο και δεξιότητες.

Η ισορροπημένη επένδυση της προσοχής και του χρόνου σας ανάμεσα στον κύκλο των συνεργατών, 

των μελλοντικών συμπραξιών καθώς και της οικογένειας και των φίλων ενώ παράλληλα διαχειρίζεστε 

περίπλοκα επιχειρηματικά θέματα, μπορεί να αποβεί πολύ απαιτητικό εγχείρημα.

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Ηγέτες του κλάδου, γενικούς Διευθυντές, Management Teams, ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων.

LEaDErShiP
aDVanCED Training

 γνωρίζετε καλά πώς λειτουργεί το πιο σημαντικό 
μας εργαλείο, ο ανθρώπινος Εγκέφαλος, και πώς 
αυτός παράγει σκέψη και δράση.

 κατευθύνεστε εσείς οι ίδιοι αλλά και οι ομάδες 
που ηγείστε στο πώς να βρίσκετε λύσεις χωρίς να 
χάνεστε στις λεπτομέρειες.

 Δώσετε ώθηση στη ςτρατηγική σας ςκέψη και 
να μπορείτε να την εφαρμόσετε στην επιχείρησή 
σας, την οικογένεια αλλά και τον εαυτό σας

 κατευθύνεστε προς την παραγωγική επίλυση 
συγκρούσεων.

 αποκτήσετε εργαλεία έτσι ώστε να υποστηρίξετε 
το management team στο να θέτει και να κατακτά 
στόχους.

 Ενδυναμώσετε την ικανότητά σας για 
brainstorming σε εκτελεστικό επίπεδο, 
εφαρμόζοντάς την και στις συνελεύσεις σας με το 
management team.

 Βρίσκετε τρόπους να επιφέρετε συμφωνίες.

 Χρησιμοποιείτε γλωσσικές δομές με ευφράδεια 
έτσι ώστε να ασκείτε θετική επιρροή και να 
πετυχαίνετε τους επαγγελματικούς σας στόχους.

 αξιολογήσετε τι αποτελεί για εσάς τροχοπέδη και 
πώς θα την ξεπεράσετε.

  γίνετε ο Coach του ιδίου σας του εαυτού αλλά των 
γύρω σας, καθ’οδόν για την αριστεία.

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 γνωστικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά.

 τεχνικές αποτελεσματικού τρόπου σκέψης.

 Η χρήση των ερωτήσεων για διακριτική 
αξιολόγηση, επίλυση θεμάτων, στοχοθεσία.

 τα βαθύτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας και η 
αποτελεσματική χρήση τους.

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



“ Ένας ηγέτης θεωρείται επιτυχημένος 
όταν η ύπαρξή του σχεδόν περνάει 

απαρατήρητη: 
όταν το έργο του έχει ολοκληρωθεί, 

όταν ο στόχος του έχει επιτευχθεί
και ο κόσμος πει: 

τα καταφέραμε μόνοι μας.” 

Lao Tzu
κινέζος Φιλόσοφος
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ΕΧΕι ώς ςτόΧό:
να αποκτήσετε ηγετικές δεξιότητες, οι οποίες θα σας επιτρέψουν ως ειδικό του κλάδου σας να 

επιτύχετε αλλά και να ξεπεράσετε τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού σας και συγχρόνως 

θα ενισχύσουν την επιχειρηματική σας επιρροή. Η απαιτήσεις των καιρών μας καταδεικνύουν ότι 

οι ηγέτες που έχουν προβλέψει ή σχεδιάσει οργανωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να κάνουν και 

τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε οι ομάδες τους να οδηγηθούν προς τους υψηλούς στόχους τους 

οποίους έθεσαν.

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Ηγέτες του κλάδου, γενικούς Διευθυντές, Management Teams (Μτ), ιδικτήτες Επιχειρήσεων

ΠρόαΠαιτΕιται:
όλοκλήρωση του Leadership advanced training

LEaDErShiP
EXPErT  TrAiNiNg

 Έχετε βαθύτερη γνώση του πώς λειτουργεί το 
βασικότερό μας όργανο, ο ανθρώπινος Εγκέφαλος, 
και πώς μετατρέπει τη σκέψη σε πράξη

 αντιληφθείτε την πληθώρα επιλογών που 
έχετε διαθέσιμες και συνεπώς να αλλάξετε μη-
παραγωγικούς τρόπους σκέψης

 κατευθύνετε εσάς του ίδιους αλλά και το Μτ στο να 
βρίσκει λύσεις χωρίς να χάνεστε στις λεπτομέρειες

 Ενισχύστε τη στρατηγική σας σκέψη και 
εφαρμόστε την στον επαγγελματικό τομέα αλλά 
και στο οικογενειακό περιβάλλον

 αποκτήστε εργαλεία για να υποστηρίξετε το 
Μτ στο να θέσει και να πετύχει συγκεκριμένους 
στόχους

 Μάθετε πώς να καταλήγετε σε συμφωνία

 Χρησιμοποιήστε γλωσσικές δομές που θα σας 
δώσουν τακτ έτσι ώστε να ασκείτε θετική 
επιρροή στο προσωπικό σας και να κατακτάτε 
επαγγελματικούς στόχους

 αξιολογήστε ανασταλτικούς παράγοντες και βρείτε 
τρόπους να τους υπερνικήσετε

 γίνετε coach του εαυτού σας αλλά και των γύρω 
σας με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη

 αντιμετωπίστε απρόβλεπτα γεγονότα και 
επείγοντα περιστατικά με δημιουργικότητα και 
καινοτόμο τρόπο

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 αποτελεσματική επίλυση διλημμάτων

 τεχνικές για ευέλικτους και δημιουργικούς 
τρόπους αντιμετώπισης κρίσεων και «αδιέξοδων»

 Η χρήση μεθόδων για να αποκτήσει ο ηγέτης 
διαύγεια και να χαράξει στρατηγική πορεία

 τεχνικές για το πώς να δει κανείς τα πράγματα από 
άλλες οπτικές

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



Brian TraCY
trainer προσωπικής ανάπτυξης  

και πωλήσεων

“Η επικοινωνία είναι μια δεξιότητα 
που μαθαίνεται.  

Είναι σαν το ποδήλατο ή  
τη δακτυλογράφηση. 

Εάν σκοπεύεις να επενδύσεις χρόνο 
σε αυτήν, μπορείς πολύ γρήγορα 

να βελτιώσεις την ποιότητα σε κάθε 
πλευρά της ζωής σου.”
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CoMMuniCaTion 
aDVanCED Training

 Δημιουργείτε τη σωστή πρώτη εντύπωση

 Χτίζετε σταθερότερες σχέσεις

 κατανοείτε τη νευροβιολογία πίσω από την 

ανθρώπινη επικοινωνία και συνδιαλλαγή

 Διαχειρίζεστε την επικοινωνία με τον εαυτό σας 

και με τους γύρω σας

 καθοδηγείτε τη συνολική διαδικασία της 

επικοινωνίας

 Χρησιμοποιείτε την επικοινωνία (εσωτερική και 

εξωτερική) σαν εργαλείο για να πετυχαίνετε τους 

στόχους σας

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 ό κύκλος της επικοινωνίας

 Η χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία

 τα διάφορα επικοινωνιακά στυλ

 τα χαρακτηριστικά ενός επικοινωνιακού expert

 Πώς θέτουμε επικοινωνιακούς στόχους

 Πώς επιτυγχάνουμε επικοινωνιακούς στόχους

 Πώς αναγνωρίζουμε τυπικά εμπόδια επικοινωνίας

 Πώς ξεπερνάμε δυσκολίες επικοινωνίας με άλλους

 Πώς χρησιμοποιούμε την ακοή ενεργητικά ώστε 
να λειτουργεί προς όφελός μας

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
την αποτελεσματική επικοινωνία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο και τη βελτίωση των 

σχέσεων με τους συνεργάτες σας. Η έλλειψη της ικανότητας της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

έχει αντίκτυπο στην ομαλή εταιρική ροή και συχνά επιδρά αρνητικά και στο ηθικό των μελών της 

εταιρείας. ςυνεπώς, η επικοινωνιακή δεξιότητα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον καθέναν από 

εμάς και η κατανόηση του ρόλου της επικοινωνίας είναι καίριας σημασίας. κατά τη διάρκεια του 

Communication Advanced Training, θα αποκτήσετε τα εργαλεία και τον τρόπο με τον οποίο μπο-

ρείτε να επιδράσετε στην προσωπική σας επικοινωνιακή τακτική. 

  

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Επιχειρηματίες, άτομα και ομάδες που επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις επικοινωνιακές και συνερ-

γατικές τους δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να (συν)εργάζονται με αυτοπεποίθηση και αποτε-

λεσματικότητα.

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



William Butler Yeats
ποιητής

“Σκέψου σαν διανοούμενος 
αλλά επικοινώνησε με 
 τη γλώσσα του λαού.”
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CoMMuniCaTion
EXPErT  TrAiNiNg

 κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε 

σε ασυνείδητο επίπεδο με άλλους αλλά και με τον 

εαυτό μας

 Εκτιμήσετε πώς οι συναισθηματικές άγκυρες 

δημιουργούν ψυχολογικές/σωματικές καταστάσεις 

και πώς η διαχείριση των αγκυρών προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία σε επαγγελματικό επίπεδο,

 αναπτύξετε διακριτική και κομψή χρήση της 

γλώσσας, η οποία ασκεί θετική επιρροή και 

υποστηρίζει την επίτευξη των επαγγελματικών 

στόχων

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 τεχνικές που επιτρέπουν ευελιξία κατά την 
επικοινωνία

 ικανότητα να αφουγκράζεται κανείς την εσωτερική 
σκέψη του συνομιλητή του

 Μέθοδοι οι οποίες προάγουν τους λεπτούς 
χειρισμούς κατά τις απαιτητικές συνδιαλλαγές

 Εργαλεία που επιτρέπουν μετάβαση σε άλλο θέμα 
κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης

 Μοντέλα άριστης επικοινωνίας που ανοίγουν το 
δρόμο για την αποδοχή του μηνύματος από τον 
συνομιλητή

 Επικοινωνιακές δομές οι οποίες βασίζονται στο τακτ 
έτσι ώστε να ενισχύσουν την επιρροή

 Ποικιλία επικοινωνιακών στυλ που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για coaching, mentoring και τη 
διαχείριση εαυτού αλλά και τρίτων

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
να δώσει ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας στον έμπειρο επαγγελματία ο οποίος στοχεύει σε 

περίπλοκα και πολλές φορές διεθνή εγχειρήματα. το Communication Expert training εφοδιάζει 

τους συμμετέχοντες με καινοτόμες τεχνικές έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, χρησιμοποι-

ώντας την επικοινωνία ως ένα εξεζητημένο εργαλείο που θα τους επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέ-

σματα και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. 

  

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Επιχειρηματίες, άτομα και ομάδες που επιθυμούν να αποκτήσουν προηγμένες μεθόδους επικοινωνί-

ας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή έτσι ώστε να δώσουν ώθηση στην 

αποτελεσματικότητά τους. 

ΠρόαΠαιτΕιται:
οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει το  Communication Advanced training

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



howard Baker
αμερικανός πολιτικός και διπλωμάτης

“Το πιο απαιτητικό πράγμα,  
σχεδόν, σε μια διαπραγμάτευση,  

είναι το να αγνοείς το συναίσθημα και 
να ασχολείσαι μόνο με τα δεδομένα.”
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nEgoTiaTionS
aDVanCED  Training

 αποκτήσετε τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 
μπορείτε αποτελεσματικά να ασκείτε επιρροή και να 
διαπραγματεύεστε όταν βρίσκεστε σε ένα πλαίσιο 
πώλησης,

 Μάθετε τις τέσσερις κύριες επιχειρηματικές 
συμπεριφορές και πώς να προσαρμόσετε τη δική 
σας ανάλογα

 κατανοήσετε το ρόλο της διαπραγμάτευσης μέσα 
από τον ολοκληρωμένο κύκλο της πώλησης

 αναγνωρίζετε και να αναπτύξετε τα δικά σας δυνατά 
προσόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
διαπραγματευτείτε

 ανοίξετε τη σφαίρα επιρροής σας και να βελτιώσετε 
τις τεχνικές διαπραγμάτευσής σας

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 Η σημασία της προετοιμασίας για μια 
Διαπραγμάτευση και Πώς γίνεται αυτή

 EQτεχνικές αντιμετώπισης περίπλοκων σεναρίων

 Πώς να καθορίζετε τους διαπραγματευτικούς σας 
στόχους

 τεχνικές που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε 
«πλαίσια συμφωνίας»

 Πώς να επανεξετάζετε και να προσαρμόζετε τη 
διαπραγματευτική σας θέση

 τεχνικές που θα σας δίνουν την ικανότητα να 
«μπαίνετε στα παππούτσια του άλλου» και να έχετε 
το προτέρημα αλλά και ορθή κατανόηση

 Πώς να οδηγείτε τη διαπραγμάτευση σε αποτέλεσμα 
Επικερδές, ικανοποιητικό και Πραγματοποιήσιμο

 Πώς να διατηρείτε αλλά και να αυξάνετε την 
επιθυμία για ςυνεχή Μελλοντική ςυνεργασία

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να έχουν πειθώ και να 
ασκούν επιρροή στους γύρω τους καθώς επίσης και να προετοιμάζονται κατάλληλα για μελλοντικές συ-
ναντήσεις κατά τις οποίες θα διαφαίνεται ότι αναγνωρίζουν τις ανάγκες των συνεργατών ή πελατών 
τους. ςτον επαγγελματικό χώρο, διαπραγματεύσεις προκύπτουν εσωτερικά μιας εταιρείας όπως ομοίως 
και εξωτερικά με συνεργάτες ή και πελάτες. αναμφίβολα, ακόμα πιο απαιτητικές είναι οι περιπτώσεις 
όπου κάτι τέτοιο συμβαίνει σε πολυεθνικό ή ακόμα σε διαπολιτισμικό επίπεδο.

Η ικανότητα να επηρρεάσει κανείς τον συνομιλητή του και να διαπραγματευτεί μαζί του επιτυχώς αποτε-
λεί πολλές φορές το κλειδί για την επίτευξη συμφωνίας αλλά και στόχου. Η ορθή Επικοινωνία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη Διαπραγμάτευση. 

ςυμβουλεύουμε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Negotiation advanced  
training , να έχουν ολοκληρώσει το Communication advanced  training.
  

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Επαγγελματίες στο χώρο των business, προσωπικό και ομάδες τμήματος πωλήσεων, επιχειρηματίες, 
διευθυντές τμημάτων, υπεύθυνους αλυσίδας εφοδιασμού, υπεύθυνους τμήματος aγορών και ςυμβά-
σεων αλλά και όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των αποτελεσμα-
τικών διαπραγματεύσεων. 

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



John F. Kennedy
35ος Πρόεδρος των Η.Π.α.

“Ας μη χρειαστεί ποτέ να 
διαπραγματευτούμε υπό το αίσθημα 
του φόβου. Αλλά ας μην αφήσουμε 
ποτέ το φόβο να μας αποτρέψει από 

το να διαπραγματευτούμε.”
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“Μία από τις αρχές της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης 
είναι να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα καθώς και να γεννηθεί 

η επιθυμία για μελλοντική συνεργασία των μελών της.”

EQnomics®

nEgoTiaTionS
EXPErT  TrAiNiNg

 Διαχειρίζεστε αποτελεσματικά εσωτερικές και 

εξωτερικές διαπραγματεύσεις

 Διαχειρίζεστε τον εαυτό σας δημιουργικά πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά τη διαπραγμάτευση

 Δημιουργείτε αποτελεσματικούς όρους 

διαπραγμάτευσης

 καταλήγετε σε αποτελέσματα επικερδή 

αμφότερων πλευρών (win-win) σε οποιοδήποτε 

διαπραγματευτικό σενάριο

 Είστε σίγουροι για τις δυνατότερές σας τεχνικές και 

στρατηγικές διαπραγμάτευσης

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 ςε βάθος μελέτη της διαπραγματευτικής δομής

 τα διάφορα στυλ διαπραγμάτευσης

 τα στάδια της διαπραγμάτευσης

 όι διαπραγματευτικοί «κανόνες εμπλοκής»

 Εποπτική των επικρατέστερων διαπραγματευτικών 
σχολών

 τα χαρακτηριστικά ενός expert της 
Διαπραγμάτευσης

 όι παράγοντες που επηρρεάζουν τη 
διαπραγματευτική στρατηγική σας

 τεχνικές που επιτρέπουν ευελιξία στυλ και 
στρατηγικής

 αληθινά παραδείγματα και ασκήσεις που σας 
προετοιμάζουν για την πραγματικότητα

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
o συμμετέχοντας να μπορεί να εκμεταλεύεται κάθε εργαλείο που έχει στη διάθεσή του, χτίζοντας 
πάνω στις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί από την ολοκλήρωση του Negotiation advanced  
training, και να διαπραγματεύεται επιτυχώς διατηρώντας παράλληλα ισχυρές επαγγελματικές 
σχέσεις, 

όι διαπραγματεύσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επαγγελματικών μας σχέσεων. Επί αιώνες, 
οι άνθρωποι κάνουμε έρευνα και μελέτη πάνω σε αυτές έτσι ώστε να τις κατανοήσουμε καλύτε-
ρα και να μπορούμε να τις χειριστούμε με μαεστρία. Η δεξιοτεχνία στις διαπραγματεύσεις προα-
παιτεί σε βάθος κατανόηση των διαφορετικών στυλ διαπραγμάτευσης καθώς και ορθό χειρισμό 
των τεχνικών που έχουν προκύψει από την πολυετή μελέτη και που αποτελούν τα πρωτόκολλα 
που χρησιμοποιούνται από ειδικούς ανά τον κόσμο.

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Επιχειρηματίες οι οποίοι χειρίζονται σημαντικά, περίπλοκα και απαιτητικά σενάρια (εσωτερικά ή 
εξωτερικά), ή οργανισμούς.

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



William a. Donohue
αμερικανός κοινωνιολόγος

“Να είσαι επίμονος με  
τους στόχους σου και 

διαλλακτικός με τις μεθόδους σου.”
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“Είναι το επόμενό σας βήμα για

να ΘΕσΕτΕ & να πΕτύχΕτΕ
τους στΟχΟύσ σας! ”

TArgET XP
TrAiNiNg

 κάνετε ένα βήμα πέρα από τους S.M.a.r.T. στόχους 
που γνωρίζατε μέχρι τώρα και έχετε δει πολλές φο-
ρές να αποτυγχάνουν

 Δημιουργήσετε και εκφράσετε τους ατομικούς ή 
ομαδικούς σας στόχους με τέτοιο τρόπο που ο αν-
θρώπινος εγκέφαλος να μπορεί να τους κατανοήσει 
αλλά και από τους οποίους να αντλήσει έμπνευση

 Δημιουργήσετε και κοινοποιήστε το ςτόχο μέσα 
στην όμάδα έτσι ώστε όλα τα μέλη να ενεργούν 
προς αυτόν

 αποκτήσετε ευελιξία κινήσεων χρησιμοποιώντας 
τακτικές και στρατηγική προσαρμοσμένες στο 
ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα 
ενώ συγχρόνως παραμένετε συγκεντρωμένοι στο 
στόχο σας

 να είστε σίγουροι για το τι θέλετε να επιτύχετε

 Εγκαταστήσετε τρόπους με τους οποίους να βλέπε-
τε πάντα ξεκάθαρα πού θέλετε να πάτε και τι θέλετε 
να κάνετε

 Επικεντρωθείτε στο αποτέλεσμα και όχι στην όρ-
γάνωση

 Παρατηρήσετε τον εαυτό σας, σαν Άτομο ή σαν όμά-
δα, να κινείστε ασυναίσθητα προς το στόχο σας,

 ακούσετε τη σφυρίχτρα της λήξης έχοντας ολοκλη-
ρώσει το στόχο σας με επιτυχία και στην ώρα του

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 Blame Vs outcome frames

 nLP Well Formed outcome Conditions

 ςτόχος S.M.a.r.T.:  ςτόχος  Smart

 Ευθυγράμμιση πολλαπλών στόχων

 Ευθυγράμμιση όμάδας

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
την άμεση δημιουργία στόχου ο οποίος να είναι πραγματοποιήσιμος χωρίς να είναι επιρρεπής στις 
«παγίδες» του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος ή στις αλλαγές λόγω συνθηκών της 
αγοράς.  

Ένα καλό πλάνο, με όση σοβαρότητα κι αν έχει δημιουργηθεί, μπορεί να αποδειχθεί πως είναι μια 
συλλογή προθέσεων και αδύναμων βημάτων. Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει πως ενώ ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος έχει τη μοναδική ικανότητα να απεικονίζει ένα πιθανό μελλοντικό σενάριο, παρό-
λα αυτά, δεν έχει τη δυνατότητα της ακρίβειας και έτσι οι προβλέψεις του είναι ανεπιτυχείς πολλές 
φορές.

Η EQnomics® έχει σχεδιάσει το Target XP training το οποίο διαθέτει την απαραίτητη θεωρία, 
εφαρμογές σεναρίων και πρακτική έτσι ώστε με την ολοκλήρωση, εσείς, σαν Άτομο, όμάδα, Επι-
χειρηματικό ςύνολο ή Management Team, να μπορείτε άμεσα να δημιουργείτε και να εκφράζετε 
λεκτικά τους επιθυμητούς σας στόχους με τέτοιο τρόπο που να γίνονται πραγματικότητα.  

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Επαγγελματίες, ςτελέχη Επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες εταιρειών, Ηγέτες όμάδας, Management Teams (MT)

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



Winston S. Churchill
Βρετανός Πρωθυπουργός

“Μια καλή ομιλία θα’ πρεπε να 
μοιάζει με μια γυναικεία φούστα.  

Να είναι τόσο μακριά ώστε να 
καλύπτει το θέμα αλλά και με 

τέτοιο μήκος που να δημιουργήσει 
ενδιαφέρον.”
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PuBLiC SPEaKing
TrAiNiNg

 Μιλάτε σε ομάδες ανθρώπων με σιγουριά, πειθώ 
και επαγγελματισμό

 Μάθετε να εφαρμόζετε τα βασικά στοιχεία της απο-
τελεσματικής παρουσίασης

 ςχεδιάζετε, προετοιμάζετε και να δομείτε τις παρου-
σιάσεις σας καλύτερα από πριν

 Εστιάζετε την προσοχή του κοινού σε εσάς και στο 
μήνυμα που θέλετε να περάσετε

 Χρησιμοποιείτε οπτικά μέσα έτσι ώστε να βελτιώ-
σετε την παρουσίασή σας χωρίς να αποσπάται η 
προσοχή του κοινού

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 Η δομή μιας συναρπαστικής παρουσίασης

 τεχνικές που σας επιτρέπουν να ελέγχετε τη συναι-
σθηματική σας κατάσταση πριν και κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης

 Πώς να διατηρείτε αμείωτη την προσοχή του κοινού 
χρησιμοποιώντας νόημα, σωματική κίνηση και φωνή

 Πώς να επικοινωνείτε με το κοινό κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης

 Εργαλεία που σας προσδίδουν αυτοπεποίθηση, δημι-
ουργία και χιούμορ

 Πώς να χειρίζεστε το κομμάτι των ερωταπαντήσεων 
(Q&a)

 Μέθοδοι παρουσίασης και οπτικοακουστικά μέσα 
που μπορούν να σας βοηθήσουν

 ξεπερασμένη vs όπτικά πετυχημένη παρουσίαση

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
την βελτίωση της ικανότητας ομιλίας μπροστά σε κοινό, Public Speaking, η οποία είναι προαπαι-
τούμενη για τον επαγγελματία του σήμερα, έτσι ώστε να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του κοινού.
τα Presentation Skills, είναι απαραίτητα να μπορεί να τα χειρίζεται κανείς στο γραπτό ή στον
προφορικό λόγο, μπροστά σε μικρό ή μεγάλο κοινό. Παρ’ όλα αυτά πολύ συχνά συναντάμε αν-
θρώπους οι οποίοι αντί να επιζητούν την ευκαιρία μιας παρουσίασης μπροστά σε κοινό, να τρο-
μάζουν στην ιδέα της, με αποτέλεσμα είτε να την αποφεύγουν, είτε να έχουν αποτελέσματα χα-
μηλότερα των δυνατοτήτων τους. Η τέχνη του Public Speaking, μπορεί να διδαχθεί, να μαθευτεί
και να τελειοποιηθεί. 
το Public Speaking training είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να δείχνουν αυτοπεποίθηση στον 
τρόπο που παρουσιάζουν και να περνάνε αποτελεσματικά το μήνυμα
που θέλουν στο κοινό τους.

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
όποιονδήποτε ασχολείται με τη δημιουργία και την παρουσίαση θεμάτων μπροστά σε κοινό ανε-
ξαρτήτως μεγέθους και ανεξαρτήτως χώρου. 

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



Sven goran Eriksson
ςουηδός μάνατζερ ποδοσφαιριστών, 

πρώην ποδοσφαιριστής

“Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επιτυχία 
είναι ο φόβος της αποτυχίας.”



27

CoaCh Pro
TrAiNiNg

 Εγκαθιδρύσετε μια γενική νοοτροπία αυτο-βελτίω-
σης

 Δημιουργήσετε νέα οπτική ως προς την εκπαίδευση 
τρίτων

 Ενσωματώσετε στην προσωπικότητά σας και στην 
επιχείρηση τη νοοτροπία του Coaching

 Ενθαρρύνετε το σεβασμό προς τους άλλους

 ύποστηρίζετε κάθε κίνηση του οργανισμού προς τη 
Διαφορετικότητα και τη ςυμμετοχικότητα

 Βελτιώσετε τις τακτικές Coaching

 Ενισχύσετε το πνεύμα σύμπραξης ως προς το όραμα 
του οργανισμού

 Επηρρεάσετε θετικά την ικανοποίηση στην Εργασία

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 Η σημασία του Coaching σε διάφορα πλαίσια και ανά 
τον κόσμο

 Μοντέλα Coaching και η εφαρμογή τους

 Ερωτήσεις με νόημα

 Η επίδραση των αξιών και των πιστεύω στην αυτο-
βελτίωση

 τεχνικές αξιολόγησης και ενίσχυσης αποτελεσματι-
κών πιστεύω

 Εργαλεία που επιτρέπουν στον coach να διακρίνει δυ-
νατότητες και να τις αξιοποιήσει σε διάφορα πλαίσια

 τεχνικές που δημιουργούν κίνητρο

 Μέθοδοι που εγκαθιστούν την ανάγκη συνεχούς ανά-
πτυξης σε εαυτό και άλλους

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
να  εγκαταστήσει τη νοοτροπία του coaching και της αυτοβελτίωσης σε έναν οργανισμό, προσφέ-
ροντας στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα προσόντα ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι coaches 
του εαυτού τους αλλά και των γύρω τους.

Ένας coach είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τρίτους στο να διαπιστώσουν ποιοί τρόποι 
σκέψης και συμπεριφοράς είναι αναποτελεσματικοί, να βρει βιώσιμες εναλλακτικές και κατ’αυ-
τόν τον τρόπο να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές τους, την προσωπική ικανοποίηση αλλά και την 
αποτελεσματικότητά τους. Ένας έμπειρος coach έχει την ικανότητα να υποστηρίξει όχι μόνο τους 
άλλους αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. 

ςτο παρελθόν, τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνταν μέρος της προσωπικότητας ενός ανθρώπου 
και η εκμάθησή τους ήταν περιττή πολυτέλεια. τα τελευταία 20 χρόνια, είναι γεγονός πλέον ότι η 
σημασία τους είναι καίρια τόσο στα ηγετικά στελέχη όσο και στο σύνολο του προσωπικού.

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Όλους όσους ενασχολούνται με τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα σε οργανισμούς, δια-πολιτισμι-
κά ή διεθνή περιβάλλοντα.

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



george Bernard Shaw
Δραματουργός, βραβευθείς με Όσκαρ και 

νόμπελ λογοτεχνίας

“Ο μόνος λογικός άνθρωπος που γνωρίζω 
είναι ο ράφτης μου. Παίρνει τα μέτρα μου 

εκ νέου κάθε φορά που με βλέπει.
 Όλοι οι υπόλοιποι με κρίνουν με βάση 
τις προηγούμενες «μετρήσεις» τους και 

περιμένουν εγώ να προσαρμοστώ
σε αυτές.”
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TaiLor MaDE
TrAiNiNg

 Επιδεικνύετε κατανόηση όλης της θεωρίας που 
εμπλέκεται

 Εφαρμόζετε άμεσα τις τεχνικές που μόλις μάθατε

 Έχετε τη διορατικότητα στο πώς να αξιοποιείτε τις 
νέες σας πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις μέσα 
στη συγκεκριμένη βιομηχανία, οργανισμό και λει-
τουργία στην οποία δραστηριοποιείστε

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 Επιστημονική θεωρία

 in-vitro διαδραστικές και πρακτικές ασκήσεις ή/και

 Case-studies και best practices

 Εφαρμογή τεχνικών στην καθημερινή και επαγ-
γελματική σας ζωή

 ςυνεχή επικοινωνία και ερωταπαντήσεις με τον 
trainer

 Επανεξέταση αποτελεσματικότητας του Tailor-
Made training μετά το τέλος του και απόδοση 
Επένδυσης (roi) στην εταιρεία

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
τη διδασκαλία θεωρίας και διαδραστικών ασκήσεων που θα εγγυώνται την ορθή κατανόηση 

ύλης αλλά και την εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχείρη-

σή σας. ανάλογα με το μέγεθος, τη βιομηχανία, και την οργανωτική δομή, συχνά οι περιστάσεις 

απαιτούν λύσεις που είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της κάθε επιχείρησης. Η EQnomics® 

έχει την εμπειρία, την ευελιξία και τα εργαλεία έτσι ώστε να έχει το πλεονέκτημα να παρέχει τις 

λύσεις αυτές. 

Έπειτα από προσεκτική μελέτη, συμβουλευτική και εξέταση, αποκτούμε μια σφαιρική και εκ βα-

θέων κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών σας όσον αφορά τη δυναμική της εταιρείας από σκο-

πιά ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακή, Χρηματοοικονομικών, ανάληψης Έργων, ενδιαφερό-

μενων μερών και συμμετεχόντων. Μέσω του χρόνου που αφιερώνουμε στην έρευνα, είμαστε 

σε θέση να σας παρέχουμε μία γκάμα επιλογών που θα σας ικανοποιήσουν στο έπακρο και θα 

ξεπεράσουν τις προσδοκίες σας.  το τελικό αποτέλεσμα ενέχει το σχεδιασμό και την παράδοση 

ενός Tailor-Made training.

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Μεγάλες πολυεθνικές, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Management Teams, Παραρτήματα Εταιρει-

ών, Franchises, Start-ups, Διεθνείς όργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε βιο-

μηχανία ή οικονομικό τομέα.

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



αριστοτέλης
Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας

“Είμαστε αυτό που κάνουμε  
κατ’ επανάληψη.  

Ως εκ τούτου, η Αριστεία, δεν είναι 
πράξη αλλά συνήθεια.”



31

high PErForManCE aLignMEnT
(hPa)

TrAiNiNg

 Εντοπίζετε τις επιτυχημένες μεθόδους που χρησιμο-
ποιούν οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες

 αναγνωρίζετε το μέγεθός τους και πώς προτεραιο-
ποιούνται

 Ενσωματώνετε τα στοιχεία της επιτυχίας στις διαδι-
κασίες της επιχείρησής σας

 αυξήσετε τα κίνητρα, τον καινοτόμο τρόπο σκέψης 
και το ενδιαφέρον

 καθοδηγήσετε την επιχείρηση ή την ομάδα σας 
προς το μέλλον που μαζί καθορίσατε

 ςυνδυάσετε τον τρόπο σκέψης και την πράξη έτσι 
ώστε να φέρετε εξαιρετικά ομαδικά αποτελέσματα

όΛόκΛΗρώνόντας τό Training  
θα ΜΠόρΕιτΕ να:

 Επιτυχημένες Επιχειρησιακές Πρακτικές

 ςυμπεριφορικό Modelling

 Δημιουργία στρατηγικών σχέσεων

 Η μετάβαση από τον οραματισμό ενός σχεδίου στην 
υλοποίησή του

 Η εντόπιση του σωστού ατόμου για τον ανάλογο 
ρόλο

ςτΗν ύΛΗ τόύ Training  
καΛύΠτόνται:

ΕΧΕι ςαν ςτόΧό:
Έπειτα από την ολοκλήρωση του Leadership Training (adv. & Exp.), κατά τη διάρκεια του οποίου οι 

συμμετέχοντες έχουν τελειοποιήσει το δικό τους ιδιαίτερο στυλ management, πλέον καλούνται 

να εντοπίσουν την πενταπλή σύσταση των στοιχείων που θα καθορίσει την επιτυχία τους και να 

τα ευθυγραμμίσουν σαν όμάδα με σκοπό την ώθηση αυτής προς την επίτευξη της aποστολής 

τους. το training αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να συνδυάσει το σύνολο των στρατηγικών ηγε-

σίας που έχουν ήδη διδαχθεί μαζί με τα νέα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της όμάδας 

έτσι ώστε τα μέλη της να καθορίσουν το Όραμά της και να βρουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν τον κάθε έναν και την κάθε μία από αυτούς.

ςΕ Πόιόύς αΠΕύθύνΕται:
Ηγέτες του κλάδου, γενικούς Διευθυντές, Management Teams, ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων.

ΠρόαΠαιτΕιται: 
όλοκλήρωση του Leadership advanced & Leadership Expert training

ΣΤΑ training  ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

  όλοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, καφέ και 
βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
αυτό το Training παραδίδεται είτε in-house* είτε στους ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους μας. * (προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑζΙ ΜΑΣ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές σας και τη διαμόρφωση  
του προγράμματός σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 



henry Ford
ιδρυτής αυτοκινητοβιομηχανίας Ford

“Μην βρίσκετε τα προβλήματα. 
Βρείτε τις λύσεις.”



33

ΕταιρικΕς ΛύςΕις

ProJECTS & Εργα

για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία 
ένα project / έργο χρειάζεται εμπειρία 

στη δημιουργία και την ανάπτυξη 
έργων και ένα δίκτυο ισχυρών 

επαγγελματικών επαφών. Έπειτα από 
20 χρόνια, διαθέτουμε know-how από 
ένα ευρύ φάσμα κλάδων στη διεθνή 

επιχειρηματική ανάπτυξη και ένα 
μεγάλο αριθμό έμπιστων συνεργατών.

KEYnoTE όΜιΛιΕς

Ένα συνέδριο ή μια εταιρική παρουσίαση 
είναι μια μοναδική ευκαιρία για την 

επικοινωνία καίριων, στρατηγικών & 
οραματικών μηνυμάτων.

ΔΗΜιόύργια ιςτόςΕΛιΔας

Η ύπαρξη ιστοσελίδας που να 
αντικατοπτρίζει με σαφήνεια τις υπηρεσίες 
και/ή τα προϊόντα που προσφέρετε, είναι  

η βιτρίνα της επιχείρησής σας.

BuSinESS MoDEL & uPgraDE

Ένα επιτυχημένο Business Plan απαιτεί 
μια ολιστική αντιμετώπιση ώστε να 
ενσωματώνει τη δημιουργία και να 

αποτυπώνει το πάθος του οράματος 
της ιδέας σας. για μία υγιή επιχείρηση, 

απαιτείται Due Diligence και ένα 
υλοποιήσιμο όικονομοτεχνικό σχέδιο 
που να εκφράζει τη στρατηγική πορεία 

και κερδοφορία για το μέλλον.

ΕύρΕςΗ ανθρώΠινόύ ΔύναΜικόύ

«Εάν ένα καλό στέλεχος κοστίζει 
ακριβά για μια επιχείρηση, 

φανταστείτε πόσο ακριβά της 
 κοστίζει ένα λάθος στέλεχος!»

ΕταιρικΗ ταύτότΗτα

o τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση 
προβάλεται και εντυπώνεται στο κοινό 
του, είναι μέσω της δημιουργίας ενός 

επιτυχημένου εταιρικού image.

STarT-uPS

Η EQnomics®  έχει υποστηρίξει 
και βοηθήσει στο χτίσιμο ενός 

μεγάλου αριθμού επιτυχημένων 
επιχειρήσεων σε τομείς όπως: 

Ενέργειας, ναυτιλίας, ύπηρεσιών, 
Projects, Εκπαίδευσης, Εστίασης, 

Πληροφορικής, Χρηματοοικονομικών, 
Φαρμακευτικών, Πράσινης ανάπτυξης, 
τουρισμού, Consumer & Luxury goods 

ΕταιρικΗ ΕΠικόινώνια

το βασικό επιχειρηματικό εργαλείο 
στην εποχή του Διαδικτύου είναι το 

καλογραμμένο κείμενο, για να αναδείξετε 
το επαγγελματικό προφίλ σας.

ΔιαΧΕιριςΗ SoCiaL MEDia

τα Social media παίζουν πλέον πολύ 
σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά 

μας, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
ενδιαφερόντων.

ό μοναδικός συνδυασμός 20+ ετών εγχώριας και διεθνούς τεχνογνωσίας που διαθέτουμε όλοι 
όσοι εργαζόμαστε στην EQnomics® αποτελεί την εγγύηση στους πελάτες μας για ένα επιτυχημένο 
αποτέλεσμα.

Η EQnomics® έχει συμβάλλει στο χτίσιμο πολλών επιχειρήσεων σε τομείς όπως:
Ενέργειας, ναυτιλίας, ύπηρεσιών, Projects, Εκπαίδευσης, Εστίασης, Πληροφορικής, τουρισμού, 
Χρηματοοικονομικών, Φαρμακευτικών, Πράσινης ανάπτυξης, Consumer & Luxury goods



Albert Einstein
Φυσικός, νόμπελ Φυσικής

“Ένα μυαλό που ανοίγει για να 
επεξεργαστεί μια καινούρια ιδέα δεν 

επιστρέφει ποτέ στο αρχικό του μέγεθος.”
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CoaChing

Ένα μελετημένο πρόγραμμα Executive Coaching* αποδεδειγ-
μένα ενισχύει επιχειρηματίες, ηγετικές ομάδες, στελέχη και 

αποφέρει ορατά αποτελέσματα στην εταιρική καθημερινότητα, 
τη στελεχιακή ικανοποίηση και στην κερδοφορία.

Ένας απόφοιτος Πανεπιστημίου, ένα νέο στέλεχος ή ένας 
υπάλληλος λόγω αλλαγής περιβάλλοντος ή απόλυσης  

(career transition / outplacement) συχνά χρειάζεται υποστήριξη 
στο να (επανα-) κατανοήσει τις δεξιότητές του.

τα σημερινά ΜΜΕ απαιτούν στρατηγική αντιμετώπιση έτσι 
ώστε να περάσετε το μύνημα που ΕςΕις θέλετε στο κοινό σας. 

Διατηρείστε τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς σας και την 
αυθεντικότητά σας κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Έχοντας περάσει στο δεύτερο στάδιο επιλογής υποψηφίων μέσω 
ενός καλού βιογραφικού (CV), η προετοιμασία για τη συνέντευξη 

(interview) είναι το επόμενο βήμα για την κατοχύρωση μιας 
εργασιακής θέσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

  Εξαλείψουν περιοριστικές πεποιθήσεις και εμπόδια
  Εδραιώσουν την αυτοπεποίθησή σας
  Εγκαταστήσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές
  ισορροπήσουν την καθημερινότητά σας
  αποκαλύψουν επιλογές
  Ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά σας

   Έγκυρης και επίκαιρης γνώσης της αγοράς
   Εύρεσης των δυνατών σημείων του βιογραφικού (CV)
   ανάδειξη των σημαντικότερων προσόντων
   ιεράρχησης των επιλογών και επόμενων κινήσεων για 

εξοικονόμηση χρόνου & χρημάτων
   ςτρατηγικής στοχοθεσίας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

τη δυναμική βιογραφικού-αγοράς

   ςε τΗΛΕόΠτικΕς συνεντεύξεις 
και DEBaTE

   ςε ραΔιόΦώνικΕς εκπομπές
   ςε ΔΗΜόςιΕς παρουσιάσεις
   ςτην επαγ. φωτογράφηση
   αξιοποιώντας τη φωνή σας 

και τη στάση του σώματός σας 
ανάλογα τις ανάγκες του μέσου

   Χτίζοντας την αυτοπεποίθηση 
που απαιτεί το interview set-up

   Εξοικειώνοντάς σας με τη 
διαδικασία της συνέντευξης

   Μαθαίνοντάς σας 
τεχνικές απαντήσεων που 
«γεφυρώνουν» την ερώτηση 
με την απάντηση που θέλετε να 
δώσετε

   τρόπους αντιμετώπισης 
«απαιτητικών» αναμετρήσεων

   Χρησιμοποιώντας τα σωστά 
ρούχα και το κατάλληλο 
μακιγιάζ για να προβάλετε τα 
θετικά σας στοιχεία

  αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που απαιτεί το interview set-up
  γνωρίζουν τη διαδικασία και τα βήματα της συνέντευξης
  απαντήσουν «ερωτήσεις SoS» αποφεύγοντας φράσεις «προ-κατ»
  αποκτήσουν τεχνικές αντιμετώπισης «δύσκολων» ερωτήσεων
  Βελτιώσουν χαρακτηριστικά φωνής (χροιά, τόνος, ταχύτητα λόγου)
  Βελτιώσουν στάση σώματος

ςτΕΛΕΧών

καριΕρας &  CV

MEDia

ςύνΕντΕύξΗς

«Η επιτυχία της Επιχείρησης στηρίζεται στην 
αποτελεσματικότητα των Ηγετών και των ανθρώπων της.»

ςτην EQnomics® λειτουργούμε και σας συμβουλεύουμε, με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε!

ςτην EQnomics® οι εξειδικευμένες Executive Coaching* 
συνεδρίες έχουν σαν στόχο να:

*Οι Executive Coaching συνεδρίες μας μπορούν να είναι μεμονομένες ή 
σε προνομιακά πακέτα των 6, πάντα σεβόμενοι το προφίλ σας και κάτω 
από συνθήκες πλήρους διακριτικότητας.

ςτην EQnomics® μέσα από ατομικές συνεδρίες υποστηρίζουμε τον 
επαγγελματία μέσω:

ςτους ειδικά διαμορφωμένους σε συνθήκες studio χώρους μας, 
η έμπειρη ομάδα της EQnomics®, υποστηρίζει Ηγέτες, ςτελέχη, 

Πολιτικούς, αθλητές, Δημοσιογράφους, Επιχειρηματίες:

ςτην EQnomics® ο συνδυασμός της πολυετούς εμπειρίας μας σε 
πολυεθνικές εταιρείες καθώς και υποστήριξης επιχειρήσεων στην 

ανεύρεση στελεχών, υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες να:



Ενδεικτικά κάποιοι από τους ικανοποιημένους πελάτες μας!

ΕΧόύΜΕ ςύνΕργαςτΕι





www.eqnomics.org 
www.facebook.com/eqnomics.org

www.linkedin.com/company/eqnomics
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