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ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΒΙΧΗ ΣΗΝ ΝΔΑ ΔΠΟΥΗ
 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ "ΝΔΟΤ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ" Δ ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΦΔΗ
 ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ - ΜΔΙΧΗ ΑΚΤΡΧΙΜΟΣΗΣΑ

ΓΗΛΧΣΔ ΔΤΚΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ

Η λέα επνρή ηεο ύθεζεο αιια θαη ησλ ηαρύηαησλ αιιαγώλ ζηνλ ρώξν ηεο
αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο απαηηνύλ πξνζεθηηθό ζηξαηεγηθό
ζρεδηαζκό αιια θαη δηαρείξηζε ηεο ςπρνινγίαο ηεο δηθήο καο αιια θαη ηνπ
πειάηε .
ηελ εκεξίδα απηή ινηπόλ ζα αλαιπζνύλ ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ πξέπεη λα ραξάμεη ν ζύγρξνλνο αζθαιηζηηθόο
δηακεζνιαβεηήο πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζεη ηεο ύθεζεο αιια θαη λα
αμηνπνηήζεη ηηο ηεξάζηηεο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη.
Eπίζεο ζα παξνπζηαζηνύλ ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο ςπρνινγίαο ηνπ αιια
θαη λέα κνληέια πώιεζεο ζηνλ "θνβηζκέλν " ζεκεξηλό θαηαλαισηή .Σέινο

ζα αλαιπζεί πξσηνπνξηαθή κεζνδνινγία άξηζηεο εμππεξέηεζεο
ραξηνθπιαθίνπ θαη κεησζεο αθπξσζηκόηεηαο .
Δμππεξέηεζε κε «ζεηηθή δηαθνξεηηθόηεηα» πνπ νδεγεί ζηνλ πηζηό πειαηε
θαη ζε πνηνηηθέο ζπζηάζεηο .Αμηνπνίεζε ραξηνθπιαθίνπ. Γεθπξεο
πσιήζεσλ από απν θάζε πξνηόλ γηα ινηπνύο θιάδνπο - πξνηόληα θαη
ππεξεζίεο .ηξαηεγηθή ειεθηξνληθήο θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηνινγίνπ θαη
αλάπηπμε πγηνύο θαη θαη θεξδνθόξνπ πειαηνινγίνπ .
Γείηε παηώληαο ΕΔΩ ζπλνπηηθή αλάιπζε ηεο ζεκαηνινγίαο

ΓΗΛΧΣΔ ΔΤΚΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ

Το κόζηορ για κάθε ζςμμεηοσή είναι ζςμβολικό και ανέπσεηαι ζηα 10 euro .Για
ηοςρ ζςμμεηέσονηερ διαμεζολαβηηέρ εκηορ νομος Χανίων η είζοδορ θα είναι
δωπεάν .
Για ηην κπάηηζη ηηρ θέζηρ θα ππέπει να έσει γίνει καηάθεζη ζηο ηαμείο ηος
ζςλλόγος και να ςπάπσει η ανηίζηοιση απόδειξη.Σε διαθοπεηική πεπίπηωζη
μποπεί να γινεί η πληπωμή καηα ηην είζοδο ζηην ημεπίδα .
θα ηηρηθεί ζειρά προηεραιόηηηας διοηι οι θέζεις είναι περιοριζμένες.
Δείηε παηώνηας ΕΔΩ ηι είπαν κορσθαίοι διαμεζολαβηηές για ηην ημερίδα
Θα δωθεί πιζηοποιηηικό παρακολούθηζης
Για πληροθορίες επικοινωνείζηε με ηο Σ.Α.Δ.Χ ζηο
6945813229 καιhttp://www.chania-cci.gr/website/index.php/el/ η με ηο Ι.ΧΟ.Σ
ζηο 2109480482 ήinfo@ixosacademy.gr και url : www.ixosacademy.edu.gr
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