"Διλλήματα στην ΕπιχειρηματικότηταΠώς να επιλέξω την κατάλληλη λύση"
08/12/2017
6 ώρες Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017/ 16:00-21:00
ΣΘΕΒ, Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, Λάρισα

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει εξειδικευμένο, διαδραστικό και
βιωματικό σεμινάριο με θέμα: "Διλλήματα στην
Επιχειρηματικότητα", πρόκειται για ένα ειδικά
σχεδιασμένο, βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Οι
προσωπικής εξέλιξης
και
ανάπτυξης.
επιχειρήσεις του σήμερα, οι επιχειρηματίες, τα
στελέχη και οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά
υπό μεγάλη πίεση και άγχος. Συνεχώς καλούνται
να αποφασίζουν για όλες τις πιθανές λεπτομέρειες
καλής
λειτουργίας
και
αποδοτικότητας.
Η
αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων δημιουργεί
αγωνία. Καθημερινά γεννιέται ένα δίλημμα. Και μια
ερώτηση για το ποια λύση είναι η κατάλληλη.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους
συμμετέχοντες τρόπους, τεχνικές και εργαλεία που
θα τους βοηθήσουν να ανταποκρίνονται πιο
εύκολα, γρήγορα και άμεσα στις καθημερινές τους
απαιτήσεις, ώστε να
μην
ταλανίζονται από
ερωτήματα και διλλήματα: «Τι να επιλέξω;» «Και αν
επιλέξω το Α …θα είναι το σωστό; Μήπως
καλύτερα το Β;».

Κόστος ανά άτομο:
Για μέλη του ΣΘΕΒ: 50€
Για μη μέλη του ΣΘΕΒ: 70€

Το κόστος του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί μέσω
0,24% ΛΑΕΚ- ΟΑΕΔ

Δομή του Προγράμματος
Συνολικά 6 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8
Δεκεμβρίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
• Σύντομη θεωρητική ανάπτυξη
• Το δίλημμα του Σκαντζόχοιρου
• Το δίλημμα ανάμεσα στο ''θέλω'' και το
''πρέπει''
• Tο υποχρεωτικό μπορεί να είναι και δημιουργικό
• Tο πάντρεμα του "πρέπει" και του "θέλω"
• Ελευθερία μέσα από δεσμεύσεις
• Βιωματικές ασκήσεις

Εισηγήτριες του προγράμματος θα είναι η κα
Ασημίνα Ερκετζίκη, Ψυχολόγος, Εκπαιδευμένη
στην ψυχοθεραπεία Gestalt
&
η κα Νατάλια Μαρίνκοβιτς, Οικονομολόγος,
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Σύμβουλος Ολιστικής
Υγείας

Education@sthev.gr
2410555507
ΣΘΕΒ, Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας,
Λάρισα
(Αρμόδια η κα Αποστολία Χαρμάνη)

Δήλωση συμμετοχής στα Executive Courses του ΣΘΕΒ
Τίτλος Σεμιναρίου: ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Επωνυμία επιχείρησης/Ονοματεπώνυμο
Είδος επιχείρησης/επάγγελμα
Διεύθυνση

Πόλη

Τηλέφωνο

Φαξ

E - mail

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Τ.Κ.

Υπεύθυνος προγράμματος
επιχείρησης:

Θέση στην
επιχείρηση:

*Στοιχεία που συμπληρώνονται
μόνο αν γίνει χρήση ΛΑΕΚ 0,24%:

Ονοματεπώνυμο
συμμετέχοντα

Τ.Θ.

Κωδικός
ειδικότητας
ΙΚΑ

*Όνομα χρήστη

*ΑΜΚΑ

*Κωδικός χρήστη

*Αριθμός
δελτίου ταυτότητας

*ΑΦΜ

*Έτος
γέννησης

Παρακαλούμε τσεκάρετε τα παρακάτω (με ένα X στο κουτάκι)

ΝΑΙ
Επιθυμώ να καλύψω το κόστος του σεμιναρίου από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ

Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής:
Α) με μετρητά στον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Β) με κατάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 397/480509-76
Γ) με κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5609-029471-960
Δ) με κατάθεση στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 019569-017-5100-0

Παραστατικό έκδοσης από ΣΘΕΒ:
Τιμολόγιο





Απόδειξη

Αν επιλεγεί η κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να αποστέλλεται η απόδειξη κατάθεσης στον ΣΘΕΒ,
στο e-mail: education@sthev.gr
Το ποσό συμμετοχής προκαταβάλλεται
Ακύρωση Συμμετοχής (Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 6 ημέρες πριν από
την έναρξη διαφορετικά η ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή)

ΟΧΙ

