
 

 

 
 
                        
 
 
Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας 

προσκαλεί στο σεμινάριο 21/2017 με θέμα: 
 

Τα μυστικά της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης 
 

Χώρος/Ημερομηνία/Ώρα: 
 

7 Δεκεμβρίου 2017 

09:00 – 13:30 

Cleopatra Hotel 

Λευκωσία 
 

Οι κύριοι στόχοι του Σεμιναρίου είναι: 
 

 Νέοι τρόποι προσέγγισης των διαπραγματεύσεων σε όλους τους τομείς. 
 Άνεση και ευελιξία στον τρόπο που διαπραγματεύεστε είτε με πελάτες είτε με το 

προσωπικό ή τους συναδέλφους σας. 
 Αύξηση στην αυτοπεποίθηση κατά την διάρκεια των συναλλαγών σας με άλλους 

ανθρώπους με στόχο το κοινό οφελος. 
 Δυναμικός χειρισμός των αντιρρήσεων σε περιπτώσεις διαφωνίας. 
 Μείωση του αγχους κατά τις διαπραγματεύσης με την σωστή στρατηγική. 
 Καλή διαπραγμάτευση σημαίνει περισσότερο οικονομικό όφελος για όλους 

 
  

Ακροατήριο: 
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ καθώς και σε άλλα άτομα που 
ενδιαφέρονται για τα πιο πάνω θέματα. Μέλη που δεν βρίσκονται στον τομέα των 
ελεγκτικών υπηρεσιών, θα βρουν το πιο πάνω θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφού 
απευθύνεται γενικά σε άτομα που εργάζονται σε τομείς που παρέχουν υπηρεσίες. 

 
Ομιλητής:  

 
 Κος Δημήτρης Στυλιανίδης DipLC, CT, CTM, FAIA, FCCA, CPA, Internationally 

Certified NLP Trainer και διευθυντής στην εταιρεία ΤΗΙΝΚΒΟΧ 
 
 

Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη: 
 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 4 CPD μονάδες  

Πρόσκληση 
Σεμινάριο 21/2017 



 

 

 
 

Τέλος συμμετοχής: 
 

Μέλη & Φοιτητές  €50 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

Μη Μέλη   €100 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 
 

Πρόγραμμα: 
 

08:30 - 09:00 Εγγραφές 

09:00 - 11:00 

 
 Εισαγωγή/στόχοι κατάρτισης 
 Πότε διαπραγματευόμαστε και πως να θέτουμε 

σωστά το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. 
 Πως να ξεχωρίσετε και να προσεγγίσετε τον 

συνομιλητή σας 
 Αναγνωρίστε τον τύπο του κάθε ανθρώπου και 

προσεγγίστε τον ανάλογα 
 Κερδίστε τις εντυπώσεις και γίνετε δεκτικοί στον 

συνομιλητή σας 
 Ερωτήσεις 

11:00 -11:30 Διάλειμμα 

11:30 – 13:30 

 
 Αντιρρήσεις και τρόπος χειρισμού τους με ευελιξία και 

στρατηγική 
 Κερδίστε περισσότερα με την σωστή στρατηγική 

διαπραγμάτευσης 
 Διατηρείστε την σωστή φυσιολογία καθόλη την διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης 
 Πως να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των συνομιλητών σας 
 Ερωτήσεις 

 
 

Συντονιστές Σεμιναρίου: 
 
Νικ Λάντον, Λούης Κυπριανού, Χαρά Χριστοφόρου 
 

 
 

Εγγραφή: 
 
Το συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής μαζί με το τέλος συμμετοχής 
πρέπει να σταλεί στον ΣΕΛΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην διεύθυνση 
events@icpac.org.cy ή μέσω τοτ 22766360 το αργότερο μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2017. 


