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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΕΚ 0,24
H μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η αδυναμία να εκμεταλλευτούμε όλο το διαθέσιμο
δυναμικό μας. Δεν είναι σπάνιο στις επιχειρήσεις σήμερα να βρεθούμε μπροστά στο οξύμωρο του να έχουμε
high potential στελέχη με μια - λίγο έως πολύ - ανικανότητα να κάνουν peak performance.
Το σεμινάριο “Your Best Self ever” έρχεται να καλύψει αυτήν ακριβώς την αδυναμία. Με ένα ευρύ αλλά
ταυτόχρονα εξαιρετικά εστιασμένο περιεχόμενο, θα παρέχει στους συμμετέχοντες στρατηγικές, μεθόδους και
εργαλεία προκειμένου να εκφράσουν και να φέρουν στην επιφάνεια περισσότερες από τις δυνατότητες,
δεξιότητες και ταλέντα τους.
Πρόκειται για μία απαιτητική 8ωρη εκπαιδευτική εμπειρία καθώς οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
αναθεωρήσουν τον τρόπο που εργάζονται και εν τέλει το αν εκείνο που τους έφερε εκεί που είναι σήμερα,
είναι αυτό που θα τους πάει εκεί που θέλουν να βρεθούν αύριο. Η προσέγγιση είναι βιωματική και 100%
διαδραστική ενώ σε κάθε ενότητα οι συμμετέχοντες θα δεσμεύονται σε ένα προσωπικό πλάνο δράσης
προκειμένου να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή όσα θα μάθουν.

1ήμερο πρόγραμμα

Ομάδα έως 15 άτομα

Πρακτικά εργαλεία & εφαρμογές
Απαιτεί υψηλά επίπεδα διάδρασης
Απευθύνεται σε μεσαία & υψηλόβαθμα στελέχη που θέλουν να
φέρουν στην επιφάνεια περισσότερες από τις δυνατότητες,
δεξιότητες και ταλέντα τους με στόχο τη βέλτιστη απόδοση.
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Ανάπτυξη Δεξιοτήτων | Βέλτιστη Απόδοση

Αξίες

Εισαγωγή
Σκοπός | Ροή | Προσδοκίες | Αμφότερες Δεσμεύσεις

Ποιες είναι οι αξίες σου και γιατί είναι σημαντικό να τις
γνωρίζεις | Εύρεση αξιών | Κανόνες | Ευθυγράμμιση αξιών
με εκείνες της εταιρείας σου | Δεσμεύσεις | Πλάνο Δράσης

5+1 Εχθροί της Αριστείας
στις Ομάδες

Υπευθυνότητα
Υπευθυνότητα, Ορισμοί και Εφαρμογές | Μία απίθανη

Οι εχθροί της αριστείας στις εκπληκτικές ομάδες | Ανάλυση

εξίσωση, Που είσαι - Που θες να πας | Lean Into it |

Αξιολόγηση | Πλάνο Δράσης

Βιωματικές Ασκήσεις | Δεσμεύσεις σε Δράση

Διαχείριση Συναισθηματικών
Καταστάσεων + Peak Performance

Willpower

H διαχείριση των συναισθηματικών καταστάσεων | Οι

Η ικανότητα να κάνουμε εκείνο που χρειάζεται να γίνει έναντι

κυβερνήτες τους και πως να αποδίδεις πάντα στο 100% σου |

εκείνου που προσφέρει ικανοποίηση βραχυπρόθεσμα | 10

Οι θεμέλιοι λίθοι της βέλτιστης απόδοσης | Ασκήσεις

science based μέθοδοι ανάπτυξης της θέλησης | Πλάνο Δράσης

Ένα Εργαλειο για Εκπληκτική
Ατομική Παραγωγικότητα

Τελευταίες Σκέψεις &
ένα νέο Mindset

Ένα εργαλείο που όποιος το εφαρμόζει απογειώνει την

Μία νέα οπτική γωνία για κάθε θέση εργασίας ή

παραγωγικότητά του | Παραδείγματα & Εφαρμογές

αρμοδιότητες | Οι 4 ευθύνες | Πλάνο Δράσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Προσέλευση – Εγγραφές
Εισαγωγή
Αξίες
Διάλειμμα
Υπευθυνότητα
5+1 Εχθροί της Αριστείας στις Ομάδες
Γεύμα

13:30 –14:30 Διαχείριση Συναισθηματικών
Καταστάσεων & Peak Performance
14:30 – 14:45 Διάλειμμα
14:45 – 15:30 Willpower
15:30 – 15:45 Διάλειμμα
15:45 – 16:15 Παρουσίαση Εργαλείου
16:15 – 16:45 Τελευταίες Σκέψεις
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Εισηγητής

Κωνσταντίνος
Καρυπίδης
Επιχειρηματίας, Σύμβουλος, Εκπαιδευτής, Ομιλητής
Ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης είναι ένας εξαιρετικά δημιουργικός
σύμβουλος επιχειρήσεων με εστίαση στην ηγεσία, τη διαχείριση
της αλλαγής και την επίτευξη μέγιστης απόδοσης των στελεχών.
Εδώ και δέκα χρόνια έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και πληθώρα επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομιλιών, σεμιναρίων
και workshops αποσπώντας στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών άριστες αξιολογήσεις. Έχει εκπαιδεύσει στελέχη κάθε
βαθμίδας σε τομείς παραγωγικότητας, πωλήσεων, customer service, μέγιστης απόδοσης και presentation skills μεταξύ
άλλων.
Τα τελευταία χρόνια εκπροσωπείται αποκλειστικά από τη Speakers Associates, ένα διεθνές γραφείο ομιλητών με
έδρα στο Λονδίνο και χάρη σε αυτήν τη συνεργασία έχει έρθει σε επαφή με world class ηγέτες ενώ εργάζεται πολύ
συχνά στο εξωτερικό διαδίδοντας το μήνυμά του σε επαγγελματίες από όλες τις βιομηχανίες και με εντελώς
διαφορετικά backgrounds και εθνικότητες.
Η προσέγγιση της συμβουλευτικής του Κωνσταντίνου Καρυπίδη είναι απόλυτα ανθρωποκεντρική θεωρώντας τα
στελέχη των επιχειρήσεων ως την καθοριστική και αναφαίρετη παράμετρο στον αγώνα των επιχειρήσεων να
επιτύχουν τους στόχους τους.
Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στις μεθόδους και στρατηγικές που μπορούν να μας κάνουν περισσότερο
ικανοποιημένους και μέγιστα αποδοτικούς στη εργασία και τη ζωή μας.
Πέραν αυτών, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο της εστίασης, είναι online affiliate marketer και εργάζεται
ως σύμβουλος παραγωγής θεατρικών παραστάσεων και τηλεοπτικών εκπομπών.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισμού
Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού: ......................................................................................................................................
Ταχ. Διεύθυνση: ............................................................. Ταχ. Κώδικας: ............................ Πόλη: .......................................
Τηλέφωνο: ........................................................................................ Fax: ...............................................................................
E-mail: ....................................................................................... Website: ...............................................................................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού: ........................................................................................................................
Δραστηριότητα: .......................................................................................................................................................................
Α.Φ.Μ.: ........................................................................................ Δ.Ο.Υ.: .................................................................................
Τηλέφωνο: ........................................................................................ Fax: ...............................................................................
Αποστολή τιμολογίου υπόψη: ..............................................................................................................................................

Πληροφορίες συμμετεχόντων

1ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................
Θέση: ........................................ ………………………………………E-mail: .......................................................................................
2ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................
Θέση: ..................................................................................... E-mail: ........................................................................................
3ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................
Θέση: ........................................ ………………………………………E-mail: ........................................................................................

Κόστος συμμετοχής

Κόστος συμμετοχή: 300€ + ΦΠΑ
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Το σεμινάριο επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2018

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η συμμετέχουσα επιχείρηση / οργανισμός καταβάλλει με τη δήλωση συμμετοχής, το σύνολο του κόστους
συμμετοχής. Η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό του δικαιούχου Supply Chain
Institute:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ.5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: GR 3601107100000071047017042
ALPHA BANK: Αρ.146002320014886 IBAN: GR 22014014601460023200148 86
Παρακαλούμε αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής στο fax 2106183999 ή σκαναρισμένη μέσω e-mail στο
info@scisce.eu. Η απόδειξη πληρωμής χρειάζεται να αναφέρει την επωνυμία της εταιρίας και την αιτιολογία
«BEST SELF WORKSHOP». Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 10/5, η διοργάνωση τιμολογεί το 50% του
συνολικού κόστους συμμετοχής ενώ σε περίπτωση μη ειδοποίησης για ακύρωση, η διοργάνωση τιμολογεί
κανονικά τη συμμετοχή.
Υπογραφή:

Όνομα υπογράφοντος:

Ημερομηνία:
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