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N E G O T I A T I N G    S T R A T E G I C A L L Y
Business Seminar by AUEB (ΑΣΟΕΕ)  - ΚΑΙ στην ΚΡΗΤΗ

Στο πλαίσιο του βιωματικού μας προγράμματος Diploma In Negotiations (D.I.N.) (www.din.aueb.gr) &
υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.-πρώην ΑΣΟΕΕ)  (www.aueb.gr) 

διοργανώνουμε την εκδήλωση:

21 Ιουνίου 2014
NEGOTIATING STRATEGICALLY–Business Seminar by AUEB

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί η εναλλακτική μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων και
διαπραγματεύσεων όπως αυτή αναπτύσσεται στο Ο.Π.Α., θα πραγματοποιηθεί ακτινογραφία μίας
διαπραγμάτευσης, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες διαχείρισης συγκρούσεων &
διαπραγματεύσεων καθώς και οι τακτικές διαπραγμάτευσης από εξειδικευμένους συμβούλους
διαπραγμάτευσης και διδάσκοντες στο Ο.Π.Α. και τέλος, θα γίνει μια άσκηση διαπραγμάτευσης (Role
Playing).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Επαγγελματίες (πχ. δικηγόρους, γιατρούς,
ασφαλιστές, μεσίτες κτλ), Στελέχη Οργανισμών Δημοσίου και Αξιωματικούς ΕΛΑΣ/Ενόπλων Δυνάμεων
κτλ με:
α) τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία
β) αποδεδειγμένη γνώση αγγλικών (επιπέδου Lower ή ανώτερο)
γ) πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή ισότιμο της αλλοδαπής με ΔΟΑΤΑΠ)

Η παρακολούθησή του σεμιναρίου θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του
Πανεπιστημίου. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης (σε όσους
παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2014 στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος 
(http://www.din.aueb.gr/index.php/application.html) και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω mail.

Να σημειωθεί πως το σεμινάριο ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν 
καλυφθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν 100 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πληρούν
τα παραπάνω κριτήρια συνολικά & για τους οποίους θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Diploma In Negotiations
Το D.I.N. αποτελεί ένα καινοτομικό Πρόγραμμα με σκοπό την παροχή γνώσεων και ανάπτυξη
διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων κατά το χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων σε
οποιοδήποτε τομέα της ζωής τους, ώστε να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά και να οδηγούνται σε
ικανοποιητικές για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εκβάσεις.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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