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Τολµήστε να πάρετε  αποφάσεις και 
να ξεκινήσετε δραστηριότητες. 

 

Μάθετε πώς να διεξάγετε µια σωστή 
έρευνα και τι µέσα θα χρειαστείτε γι' 
αυτό. 

 

Μάθετε να κατευθύνετε το 
προσωπικό και τους συναδέλφους 
σας για το τι πρέπει να γίνει. 

 

Μάθετε πώς να δηµιουργείτε κάτι 
µόνοι εφαρµόζοντας καινοτοµία. 

 

Μάθετε να καθοδηγείτε το 
προσωπικό και τους συναδέλφους 
σας σε τοµείς που αυτό είναι 
αναγκαίο. 

 

Αποκτήστε γνώσεις σχετικά µε 
συγκεκριµένα θέµατα. 

 

Δώστε προσοχή σε εκείνους που 
εργάζονται µαζί σας και να δείξτε 
κατανόηση στα συναισθήµατά τους. 

 

Μάθετε να προγραµµατίζετε µία 
δραστηριότητα και να είστε ικανοί 
να οργανώσετε αυτή τη 
δραστηριότητα. 

 

Μάθετε πώς να συνεργάζεστε µε το 
προσωπικό και τους συναδέλφους 
σας. 

 

Μάθετε να επικεντρώνεστε στις 
ανάγκες των πελατών σας και να 
ενεργείτε αναλόγως. 

 

Σκεφτείτε τις αποφάσεις που 
παίρνετε και πάντα προσπαθήστε 
να ενεργείτε µε ακεραιότητα. 

 

Παραδώστε το προϊόν ή την 
υπηρεσία που χρειάζεται ο πελάτης 
σας και βεβαιωθείτε ότι είναι 
υψηλής ποιότητας. 

 

Μάθετε πώς να δηµιουργήσετε το 
δίκτυο των προσωπικών σας 
σχέσεων για την επιχείρησή σας. 

 

Μάθετε πώς να ακολουθείτε 
διαδικασίες και οδηγίες. 

 

Μάθετε πώς µπορείτε να πείσετε 
και να επηρεάσετε τους 
ανθρώπους. 

 

Μάθετε πώς να αντιµετωπίζεται τις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες και 
προσαρµοστείτε ανάλογα. 

 

Μάθετε να παρουσιάζετε τις ιδέες 
σας και πώς να µεταφέρετε το 
µήνυµά σας στον ακροατή. 

 

Μάθετε πώς να αντιµετωπίζετε 
καταστάσεις που δεν συµβαίνουν 
σύµφωνα µε τις προσδοκίες σας. 

 

Μάθετε να διατυπώνετε τις 
δραστηριότητές σας και να τις 
περιγράφετε πάνω σε ένα χαρτί. 

Δείτε  τι θέλετε και πόσο πολύ το 
θέλετε. 

Μάθετε πώς να εφαρµόζετε τις 
επαγγελµατικές σας γνώσεις στην 
πράξη. 

Μάθετε να ενεργείτε µε τέτοιον 
τρόπο που θα κάνει την επιχείρησή 
σας επιτυχηµένη. 

Μάθετε ποια µέσα χρειάζεται να 
χρησιµοποιήσετε κάθε φορά για την 
επίτευξη των στόχων σας. 

Μάθετε να ενεργείτε επαγγελµατικά 
σε διαφορετικές συνθήκες και 
έχοντας πάντα το συµφέρον της 
εταιρείας σας στο µυαλό. 

Μάθετε πώς να κάνετε µια σωστή 
ανάλυση της κατάστασης. 

 

 


