
 

 Θεματολογία 

  Personal Branding ως μοντέλο επιχειρηματικότητας στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις   

o Στην Αγγλία και υπόλοιποι Ευρώποι όλοι οι επιχειρηματίες έτσι 
προχωρούν μπροστά. Εσείς θα μείνετε πίσω; 

  Πως φτιάχνετε το στρατηγικό πλάνο της επιχειρήσής σας με απλό τρόπο  

o Ως επιχειρηματίας έχετε το δικό σας στρατηγικό πλάνο 
καταγεγραμμένο; Αν όχι, είναι σημαντικό να το δημιουργήσετε άμεσα!  

 Πώς αναπτύσσω δίκτυο αφοσιωμένων πελατών με πλάνο και 
εργαλεία 

o Σίγουρα έχετε πελατολόγιο. Σίγουρα, μπορείτε να απαντήσετε αυτές 
τις ερωτήσεις;    

 Πόσο αφοσιωμένοι είναι οι πελάτες σας;  

 Πως διατηρείτε την πιστότητα των πελατών  

 Ποιό είναι το δικό σας μοναδικό blueprint;  

 Το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα; Είναι βέβαιο ότι το 
γνωρίζουν οι πελάτες σας;  

 Χτίζοντας σχέσης καλής συνεργασίας- εργαλεία και τεχνικές  

o Επικοινωνιακές δεξιότητες για εσάς και την ομάδα σας   

 Πόσο αποτελεσματικά επικοινωνείτε στον  χώρο εργασίας 
σας; Πώς εκπαιδεύετε το προσωπικό σας στις επικοινωνιακές 
τους δεξιότητες; Πως εκπαιδεύετε τον εαυτό σας να εμπνέετε 
την πρόθυμη συνεργασία των άλλων;   

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Masterclass Personal Branding & Business 
Growth in Beauty Salons θα έχετε την ευκαιρία να δεχθείτε ομαδικό και ατομικό 

Coaching και θα μάθετε τα βασικά βήματα για να κάνετε Mentoring σε άλλους) 

Το αποτέλεσμα  
 
Oι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβετε επιπρόσθετης αξίας οφέλη: 
  

 Θεωρητικές γνώσεις επιχειρηματικότητας  

  Πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την διαχείριση μικρής επιχείρησης σε τοπική 
αγορά.  

 Δημιουργία ατομικού Πλάνου Επιχειρηματικού Δράσης (ΠΕΔ) για την 
επιχείρησή σας 

 Δυνατότητα πρακκτικής άσκησης με άμεση εφαρμογή μέσα από την δυναμική 
των πολυεπίπεδων ομάδων  

 Ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για την επίλυση προβλημάτων στον 
χώρο εργασίας σας μέσα από μια εξαιρετικά δυναμική διαδικασία Coaching / 
Mentoring  

 
 
Kόστος συμμετοχής  

 60 Ευρώ/ συμμετοχή με τουλάχιστον 30 συμμετέχοντες.   

 50 Ευρώ /συμμετοχή με τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες 

 

Business Growth ΜASTERCLASS  
  "Personal Branding & Business Growth in Beauty Salons" 

Κυριακή 31/03/2019 10:00 -3:00 μμ  ή Πέμπτη 4/04/2019: ώρες 3μμ -8μμ (προτεινόμενες)  

 
  

 

 
 
 
 

We shape metamorphosis in a 
world of Change 

Company Name 
 
Company Address 

Beauchamp Court 

10 Victors Way Barnet, 

Herts EN5 5TZ, London 

United Kingdom 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :   
 
(UK) +44 7464682221 /   
(GR) +30 6945883794 
 
E-mai l:    
info@profi lem entor ing.com  

 

Website:  
www.prof i lem entor ing.com   
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