
Σεμινάρια από το ΕΒΕΧ 

Το Επιμελητήριο Χανίων, με στόχο να είναι πραγματικός αρωγός και σύμβουλος 

στις επιχειρήσεις μέλη του, διοργανώνει σε συνεργασία με την  Dagleris coaching & 

training  (www.dagleris.gr) μία σειρά εφαρμοσμένων σεμιναρίων. 

Το πρώτο από αυτά,  διάρκειας 10 ωρών, θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 9 & 

Κυριακή 10 Απριλίου 2016 και ώρα 9:00 - 14:00, στην αίθουσα Διοικητικού 

Συμβουλίου  του ΕΒΕΧ (2ος όροφος), με θέμα: 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ» 

Από τη συνδιοργανώτρια εταιρία θα παρουσιαστούν  οι Βασικές  αρχές 

επικοινωνίας 

• Ο ρόλος της επικοινωνίας στη διαπραγμάτευση 
• Εμπόδια  επικοινωνίας(γιατί  δεν ακούμε) 
• Αποτελεσματική  ακρόαση(μιλάω  καλά  =  ακούω  καλά) 
• Βελτιωτικές τεχνικές και περιορισμός των δυσκολιών επικοινωνίας μέσα 

από μια συζήτηση 
• Πως  αναπτύσσουμε  την ικανότητα της  Ακρόασης / Κατανόησης/ να 

γινόμαστε συμπαθείς 
• Γλώσσα σώματος / Συναλλακτική  επικοινωνία 
• Τυπολογίες  ανθρώπινης  συμπεριφοράς  
• Ποιο είναι το διαπραγματευτικό σας στυλ; (τεστ) 
• Τα στάδια της διαπραγμάτευσης 
• Ψυχολογία στις διαπραγματεύσεις 
• Stress Management  
• Βασικοί κανόνες και λάθη των διαπραγματεύσεων 
• Συμπεριφορές διαπραγμάτευσης 
• Διαδικασία  παραχωρήσεων 
• Τι πρέπει να αποφεύγουμε  στις διαπραγματεύσεις  

 

Εισηγητής:  Νταγλέρης  Γιώργος  με Επαγγελματική εμπειρία σε  μεγάλες Ελληνικές 

και Πολυεθνικές  εταιρείες  στον κλάδο των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, 

σε τμήματα  Εμπορικής  Διεύθυνσης, Πωλήσεων, Ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώς και σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ως Διευθυντικό 

Στέλεχος. 

Κόστος συμμετοχής :  για μέλη 30€ & για μη μέλη 50€  

Το Επιμελητήριο καλεί  τα μέλη του που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν  το 

ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο 

http://www.dagleris.gr/


REGISTRATIONFORMCHANIA APRIL 2016.doc  και να το  αποστείλουν στο 

epixeirin@chania-cci.gr  (υπόψη κας Ματαλιωτάκη Πληροφορίες τηλ. 2821052329 

10:00-13:00) 

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας βασισμένη στην ημερομηνία 

αποστολής δήλωσης συμμετοχής  

mailto:epixeirin@chania-cci.gr


        
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 

Επιμελητήριο Χανίων  

«Βασικές  αρχές  επικοινωνίας» 

Φ ό ρ μ α  ε κ δ ή λ ω σ η ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς   

 

ΑΦΜ:  

 

Εταιρεία:    

 

Ονοματεπώνυμο: 

       

Θέση στην εταιρεία: 

 

Διεύθυνση:   

Τ.Κ.: Πόλη:         

E-mail:     Ιστοσελίδα: 

Τηλ.:          Κινητό:        

Σύντομη περιγραφή εταιρείας: 

Θεματολογία Παρουσιάσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 2016  

Παρακαλώ αναφέρετε τα θέματα που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε 

• … 

• … 

• … 

 
 
Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε την φόρμα στο epixeirin@chania-cci.gr  
(υπόψη κας Ματαλιωτάκη) 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΕΥΜμΕ)  
Τηλ (0030) 28210 52329 Fax (0030) 28210 28307 

 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4  73132 - ΧΑΝΙΑ           ΤΗΛ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 
http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 
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