
 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR 
 

“ Τεχνικές Διαπραγματεύσεων στην Σημερινή Εποχή” 
 

ΠΕΜΠΤΗ 20 MAIOY 2021 
και ώρα 15.30 με 17.00 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τι είναι διαπραγμάτευση, να βελτιώσουν 
τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες, την πειθώ τους, την κατανόηση των άλλων εμπλεκόμενων μερών και την 
αποτελεσματικότητά τους, εξετάζοντας και κατανοώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία και το 
αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης. 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

 

Η φύση των διαπραγματεύσεων-Βασικοί Κανόνες, Γενικές αρχές διαπραγματεύσεων, Αναγνώριση & Χειρισμός 
διαφορετικών στυλ διαπραγματεύσεων, Τακτικές & σύγκριση συμπεριφοράς έμπειρων-άπειρων διαπραγματεύσεων, 
Στρατηγικές διαπραγματεύσεων, Πειθώ και οι 6 βασικές αρχές της, Τα 6 στάδια των διαπραγματεύσεων, Τακτικές 
διαπραγματεύσεων, Πηγές δύναμης στις διαπραγματεύσεις, και τι συνθέτει την διαπραγματευτική ισχύ. 

 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

 

Το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) θα πραγματοποιηθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που ονομάζεται 
ZOOM. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να πραγματοποιήσετε attend στο σεμινάριο είναι να ακολουθήσετε τον 
σύνδεσμο που θα σας δοθεί. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και για κινητά και για PC, και ο σύνδεσμος θα σας 
κατευθύνει αυτόματα στην κατάλληλη έκδοση. Μόλις κατεβάσετε την εφαρμογή θα μπορείτε να συνδεθείτε στο σεμινάριο, 
ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε στο email σας. Η συμμετοχή σας είναι με ήχο και με εικόνα 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ). 

 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 

Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τον κάτωθι σύνδεσμο:  
Michael Markou MBA is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-WEBINAR ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
Time: May 20, 2021 03:30 PM Athens 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/79012376551?pwd=bjZZUllvU1BLOWNpR1gwVVZhc09WZz09 
Meeting ID: 790 1237 6551 
Passcode: 8YR8DE 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

Ο κος Μιχάλης Μάρκου, MBA είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing. Έχει 
συνεργαστεί, από το 1991 έως σήμερα, ως Ανώτερο Διοικητικό/Διευθυντικό Στέλεχος με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, 
συνεισφέροντας πολύπλευρα στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ & ΟΑΕΔ), και έχει δραστηριοποιηθεί και στην εκπαίδευση από το 1994 έχοντας 
διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων και καθηγητής (με περισσότερες από 10.000 διδακτικές ώρες και έχοντας εκπαιδεύσει 
περισσότερα από 4.000 άτομα) σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πωλήσεων, Marketing και Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού.  
 
Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών Μ.Β.Α. (Master in Business Administration) από το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο 
(ΕΑΠ) και από την Ανώτατη Σχολή Εμπορίου της Γαλλίας (ESCEM Business & Management School) και άρθρα του με 
θέματα σχετικά με την Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Πωλήσεις, το Marketing και την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα έγκυρα περιοδικά, εφημερίδες και sites. 

 


