
P
E

R
S

U
A

S
IV

E
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

O
R

®

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Persona GLOBAL® Greece 
προσφέρουν το μοναδικό πρόγραμμα Persuasive Communicator® (PC) που 
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να μπορούν να 
ασκούν μεγαλύτερη επιρροή και να χτίζουν σταθερές, μακροχρόνιες, αμοιβαίως 
επωφελείς, επιχειρηματικές σχέσεις εμπιστοσύνης.
Περισσότερα από 2 εκ. στελέχη παγκοσμίως έχουν εκπαιδευτεί στις διεθνώς 
κατοχυρωμένες μεθοδολογίες και τα μοντέλα του προγράμματος.

14 Νοεμβρίου 2019

Communication is...

the one skill to rule them all



Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες ένα εύληπτο και πρακτικό 

σύστημα για να κατανοήσουν τις διαφορές στα στυλ επικοινωνίας και 

να προσαρμόσουν το δικό τους στυλ ώστε να ταιριάζει με αυτό του 

συνομιλητή τους.  

    Εργαλείο Αυτογνωσίας (Πώς βλέπω τον εαυτό μου & Πώς με  
  βλέπουν οι άλλοι)

Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο που 
αφορά στο επικοινωνιακό του προφίλ, με βάση την αντίληψή του για 
τον τρόπο που επικοινωνεί. Αντίστοιχα, συνάδελφοιί του συμπληρώνουν 
ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο για το πώς αντιλαμβάνονται το 
στυλ επικοινωνίας του, την ενσυναίσθηση και την ευελιξία του. Τα 
αποτελέσματα παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των 
νέων δεξιοτήτων.  

   Εργαλείο Αναγνώρισης Επικοινωνιακού Προφίλ    
  Συνομιλητών

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να διακρίνουν το προφίλ όσων 
επικοινωνούν μαζί τους και πώς να προσαρμόζουν το δικό τους στυλ 
επικοινωνίας.

   Προσωπικό Case Study 
Όλοι οι συμμετέχοντες εξασκούνται στην ανάπτυξη ενός 
εξατομικευμένου πλάνου με στρατηγικές, τακτικές & συμβουλές 
προσέγγισης, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας με κάποιον που 
γνωρίζουν και με τον οποίο δεν έχουν καταφέρει στο παρελθόν να 
επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

   Δωρεάν πρόσβαση σε mobile application 
Όλοι οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση στο Game Plan Application 
για iPhone και Android για διάστημα 3 μηνών δωρεάν. Η εφαρμογή 
παρέχει επιχειρηματική υποστήριξη και ενίσχυση, καθώς επιτρέπει 
στον κάτοχό της να προετοιμαστεί κατάλληλα πριν από μια σημαντική 
επικοινωνία με κάποιον που θέλει να πείσει, να επηρεάσει ή να 
παρακινήσει.

ΧΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣΤΙΚ Α ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΈΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
Το πρόγραμμα μπορεί να οργανωθεί και αποκλειστικά για την 
εταιρεία σας, εάν υπάρχει ομάδα στελεχών σας που επιθυμεί να 
το παρακολουθήσει.
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Εισηγήτρια
Κάθη Χριστίδου Η Κάθη είναι CEO της Persona GLOBAL® Greece. Είναι 
πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Persona GLOBAL Inc.® και διαθέτει σημαντική 
εμπειρία στον συντονισμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
αλλά και ως σύμβουλος επιχειρήσεων στους τομείς διαχείρισης και ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρησιακής ανάπτυξης, στρατηγικής, οργανωσιακής 
αναδιάρθρωσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων ΒΡΜ Α.Ε, Αντιπρόεδρος του ΣΕΣΜΑ 
(Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ) και έχει διατελέσει 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του για 10 χρόνια. Η Κάθη κατέχει πτυχίο 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διεξαγωγή
14/11/2019, Πέμπτη 09:00-17:00 (8 ώρες)

Δίδακτρα
€ 480 Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ

Βεβαίωση Παρακολούθησης 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης 

Διαδικασίες εγγραφών
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην επόμενη σελίδα

Επικοινωνία
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2103680006 ή να στείλετε μήνυμα στο 
training@hau.gr ή στο  info@personaglobal.gr
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09:00-11:00 Εισαγωγή Workshop
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στυλ Επικοινωνίας

11:00-11:15 Διάλειμμα
11:15-12:45 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στυλ Επικοινωνίας (συνέχεια)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Εμπιστοσύνη και Ενσυναίσθηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Αλλαγή και Αμυντική Στάση

12:45-13:00 Διάλειμμα
13:00-13:45 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ευελιξία

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Έναρξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης
13:45-14:30 Διάλειμμα – Γεύμα
14:30-15:15 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 
15:15-15:30 Διάλειμμα
15:30-17:00 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Εφαρμογή

Αξιολόγηση Workshop

Σχετικά με την Persona GLOBAL®
H Persona GLOBAL Inc.® με έδρα στην Καλιφόρνια είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού από το 1980. Είναι μέλος του 
International Society for Performance Improvement (ISPI). Δραστηριοποιείται σε 
75 χώρες, ενώ τα εκπαιδευτικά προϊόντα της έχουν μεταφραστεί σε 35 γλώσσες. 
Περισσότερες από το 50% των επιχειρήσεων του FORTUNE 1000 είναι πελάτες της. 
Η Persona GLOBAL® Greece είναι το branded house της Persona GLOBAL Inc.® για 
την Ελλάδα και την Κύπρο και διαθέτει συμβούλους και πιστοποιημένους από την 
Persona GLOBAL Inc.® εκπαιδευτές με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ανθρώπων αλλά και 
επιχειρήσεων. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και 
προσαρμοσθεί στα δεδομένα και την κουλτούρα της εγχώριας αγοράς.



Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το πρόγραμμα:
Persuasive Communicator (14/11/2019)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Επίθετο* 

Όνομα* 

Εταιρεία  Θέση/Ιδιότητα 

Δ/νση Κατοικίας  ΤΚ / Πόλη 

Κινητό Τηλ.* 

E-mail *

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αν χρειάζεστε τιμολόγιο όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Επωνυμία εταιρείας 

Αντικείμενο 

Διεύθυνση 

ΤΚ / Πόλη 

Τηλ. / Fax 

ΑΦΜ 

ΔΟΥ 

Χρήση ΛΑΕΚ  ΝΑΙ  ΟΧΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη 
του προγράμματος επιστρέφεται το 100% των διδάκτρων. Μετά την 
προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται δίδακτρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση των προσωπικών 
δεδομένων, που οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στην αίτηση εγγραφής 
για τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό 
την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος (τιμολόγηση, μαθητολόγιο, 
κλπ.), την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και την εξυπηρέτηση 
αιτημάτων των ιδίων ή των εργοδοτών τους που χρηματοδοτούν την 
συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. 
Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από την Ελληνοαμερικανική 
Ένωση σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η 
Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διατηρεί τα δεδομένα για 5 χρόνια μετά 
τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος εφ’όσον δεν προκύψει εν τω 
μεταξύ νέα εγγραφή. 
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί 
η Ελληνοαμερικανική Ένωση, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, 
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή ανάκλησης της 
συγκατάθεσής σας.  Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας 
με την αποστολή αίτησης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22 
– 106 80 Αθήνα ή στο email: privacy@hau.gr).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων της Ελληνοαμερικανικής  Ένωσης (DPO): Ε: privacy@hau.gr, 
Τ: 210 3680056.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΈ ΤΟΧΗΣ

Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και τις πολιτικές 
ακύρωσης συμμετοχής και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όνομα / Υπογραφή Ημ/νία 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει άδεια λειτουργίας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΕΟΠΠΕΠ).

Εγγραφές γίνονται έως και πέντε ημέρες πριν 
την έναρξη του προγράμματος και εφόσον ακόμα 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, με τους ακόλουθους 
τρόπους: 

ONLINE
Εγγραφείτε εδώ. Πατώντας το κουμπί Εγγραφή 
θα μεταβείτε σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμών 
της Viva Payments. Online εγγραφή γίνεται με 
χρήση χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής 
κάρτας. Στην περίπτωση της πιστωτικής κάρτας 
μπορείτε να επιλέξετε άτοκες δόσεις (έως τρεις 
άτοκες δόσεις). Εφόσον η συναλλαγή είναι 
επιτυχής θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, ενώ 
στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για 
να διευκρινίσουμε αν επιθυμείτε προσωπική 
απόδειξη ή τιμολόγιο. 

ΜΕΣΩ E-MAIL
Μπορείτε να εγγραφείτε ή να δηλώσετε συμμετοχή 
για στελέχη της εταιρείας σας στέλνοντας 
στο training@hau.gr συμπληρωμένη και 
σκαναρισμένη αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο 
της κατάθεσης/ μεταφοράς των διδάκτρων σε 
έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που αναγράφονται 
παρακάτω. Σε περίπτωση εταιρικής συμμετοχής η 
αίτηση γίνεται δεκτή μόνο εφόσον φέρει σφραγίδα 
της εταιρείας και έχει σημειωμένα στα αντίστοιχα 
πεδία πλήρη στοιχεία τιμολόγησης. Παρακαλούμε 
σημειώστε ότι τυχόν τραπεζικά έξοδα που 
προκύπτουν κατά τη συναλλαγή βαρύνουν τον 
εντολέα. Για τη συμμετοχή 3 ή περισσότερων 
στελεχών της ίδιας εταιρείας στο πρόγραμμα, ο 
εργοδότης δικαιούται έκπτωση 10%.

Η Ελληνοαμερικανική  Ένωση διατηρεί το δικαίωμα 
ακύρωσης οποιουδήποτε προγράμματος για 
απρόβλεπτο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση τα 
δίδακτρα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
☐ Eurobank: 0026-0012370100176525 
    (IBAN GR26 0260 0120 0003 7010 0176 525) 
☐ Alpha Bank: 441-00-2002-000010 
    (IBAN GR18 0140 4410441002002000010) 

ΔΙΑΔΙΚ ΑΣΙΈΣ ΈΓΓΡΑΦΏΝ  

http://www.hau.gr/?i=business-it-training.el.business-english-list&itemCode=persuasive-communicator

