
 

 

 

 

 

Στόχος κατάρτισης: 

Η πώληση είναι μια διαρκής διαδικασία που επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή  και δεν 

περιορίζεται μόνο στις εμπορικές πράξεις και πρακτικές. Εμπεριέχει γνώση, επιθυμία, ενθου-

σιασμό, δημιουργικότητα, εμπιστοσύνη και πρόθεση για επιτυχία.  Κατά συνέπεια οι πωλή-

σεις είναι επικοινωνία, κουλτούρα, θετική στάση που τελικά γίνεται τρόπος ζωής. 

Η επιτυχία μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που δια-

θέτει, εξαρτάται από το ύψος των πωλήσεων που επιτυγχάνει. Η πολυπλοκότητα όμως των 

σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών αφενός και η ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης 

διαπροσωπικών και μακροχρόνιων σχέσεων και επαφών με τους πελάτες, αφετέρου, έχουν 

αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να βασίζονται ολοένα και περισσότερο στις ικανότητες και 

δεξιότητες των σύγχρονων επαγγελματιών πωλητών στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση 

του προγράμματος πωλήσεων της επιχείρησης.   

H επιμόρφωση και επαγγελματική Κατάρτιση στους υφιστάμενους πωλητές Λιανικού εμπορί-

ου, με κύριο σκοπό και στόχο να αναπτύξουμε τις δεξιότητες τους στις πωλήσεις,  γεγονός 

πού θα φέρει μεγαλύτερη κερδοφορία στην Εταιρεία και κατ’ επέκταση αύξηση της παρα-

γωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εποπτικό προσωπικό και Πωλητές 

 

Διάρκεια Κατάρτισης:  86 ώρες 

 

Χώρος Διεξαγωγής:   

Κεντρικά Γραφεία G.S. Europractices Ltd,  

Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 

2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406,  

’Εγκωμη, Λευκωσία  

 

 

 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

15/05/2019—26/07/2019 

HΜΕΡΕΣ: 

κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΏΡΕΣ: 8:15 π.μ.–16:30 μ.μ. 

Για πληροφορίες & δηλώσεις 

συμμετοχής: 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

Τηλέφωνο:  

0357 022 353220  

Email:  

seminars@europractices.com 

Για να εγγραφείτε μέσω διαδι-

κτύου κάντε κλικ εδώ! 

Κόστος Συμμετοχής: 

€294 + €251.94 ΦΠΑ* =  

€545.94 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται με 

βάση το αρχικό κόστος 

του σεμιναρίου (το οποίο 

ανέρχεται στα €1326/

άτομο) καθώς δεν 

επιχορηγείται από την 

ΑνΑΔ. Σημειώνεται ότι το 

ΦΠΑ θα σας επιστραφεί  

από το Τμήμα 

Φορολογίας.  

Το ύψος του ποσού που 

επιχορηγείται από την 

ΑνΑΔ ανέρχεται στα 

€1032. 

Για μη δικαιούχους 

επιχορηγησης της ΑνΑΔ το 

κόστος  ανέρχεται στα  

 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a


Οι Στόχοι του Προγράμματος είναι  οι εξής: 

 Βελτίωση των δεξιοτήτων εποπτικού προσωπικού των επιχειρήσεων με επακόλουθο 

την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Αύξηση της παραγωγικότητας και  

 Στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και 

μελλοντικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριες Ενότητες: 

 Εισαγωγή στο πρόγραμμα. Αναφορά στον ρόλο του Πωλητή  

 Γενική Εξυπηρέτηση Πελατών 

 Ταμείο 

 Συμπληρωματικές Εργασίες 

 Επαγγελματική Συμπεριφορά 

 Τρόποι Επικοινωνίας με Πελάτες 

 Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία 

 Κλοπές και Απώλειες 

 Υγιεινή Τροφίμων 

 Αποθέματα Εμπορευμάτων 

 Διαχείριση Εμπορευμάτων 

 Ατομική Απόδοση 

Σελ. 2 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων 

Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα!! 

https://goo.gl/4ixf3a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Εκπαιδευτής:  Χρήστος Ψαρόπουλος 

Διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνω-

σης και Διοίκησης Οργανισμών Υπηρεσιών Υγείας με θέμα που αφορά την ποιότητα 

στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.  Ολοκλήρωσε 

τις μεταπτυχιακές σπουδές:  Πανεπιστήμιο Siegen της Γερμανίας σε θέματα διοίκη-

σης ολικής ποιότητας (1978) , Πανεπιστήμιο Πειραιά: Στατιστική λήψης επιχειρησια-

κών αποφάσεων και στρατηγικής(1986) .   Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές σπουδές : 

Πανεπιστήμιο Πειραιά στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών

(1976) και έλαβε άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια λογι-

στού και φοροτεχνικού α’ τάξεως από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας.   

 Έχει 35ετή εκπαιδευτική εμπειρία στην Μεταλυκειακή και διά βίου εκπαίδευση και 

από το 2003 ανήκει στο Ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιά και είναι τακτικός καθηγητής της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.  Είναι σύμβουλος, αξιολογητής επενδύσεων και πραγματογνώμονας στους οργανι-

σμούς ΕΦΕΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας και διά βίου Μάθησης, Υπουργείο απασχολησης και κοινωνικής 

προστασίας. Ανήκει στο Μητρώο Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού για αξιολογήσεις ερευνητικών και τεχνολογικών 

έργων και έχει την ιδιότητα του επιχειρηματικού αγγέλου.   

 Έχει 30ετή συμβουλευτική και διοικητική εμπειρία ως εντεταλμένο μέλος ΔΣ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων (ΓΝΑ Ασκληπιείο Βούλας, ΓΝΑ Κοργιαλένειο Μπενάκειο-Ερυθρός Σταυρός,Ερίκος Ντυνάν. Έχει 

πλήρος συγγραφικού έργου και εκπαιδευτικών σημειώσεων, με πρόσφατο έργο τα «400 τετράδια Μάνατζμεντ». Έχει 

πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά που εστιάζονται στην Δημόσια Διοίκηση, Ηγεσία, 

Ανθρώπινο δυναμικό και Στρατηγική επιχειρήσεων.  Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και φόρα και έχει 

διατελέσει επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 3 



Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

Ιστοσελίδα: www.gseuropractices.com 

Τηλ.: 22 353220     

Φαξ: 22 356918 

Email: seminars@europractices.com 

Διεύθυνση:  Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406,  

‘Έγκωμη, Λευκωσία 

Facebook: https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/ 

Twitter: https://twitter.com/europractices 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

 

 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
https://twitter.com/europractices
https://goo.gl/4ixf3a

