Σεμινάρια Richard Denny “Win More Customers, Make More Sales!”
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΥ RICHARD DENNY
Ο κος. Richard Denny είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ειδικός στην επιχειρησιακή ανάπτυξη και εμψυχωτικός
επιχειρηματικός ομιλητής. Είναι μοναδικός στο γεγονός ότι οι παρουσιάσεις και τα σεμινάρια του όχι μόνο
κινητοποιούν, εμπνέουν και διδάσκουν το κοινό του, αλλά δίνουν στο κοινό τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
έμπρακτα τις γνώσεις που αποκομίζει από τα σεμινάρια με αποτέλεσμα να επιτευχθεί βελτιωμένη απόδοση στον
εκάστοτε τομέα απασχόλησης. Με την πείρα του, τις γνώσεις του και την μεταδοτικότητά του έχει αποκτήσει την
ιδιότητα του «μύθου» στον κόσμο των συνεδρίων και ως εκ τούτου του έχουν αποδοθεί οι εξής τίτλοι από
ευρύτερα γνωστές εκδόσεις τύπου:
“The UK’s Guru of Sales” The Telegraph
“The master of professional salesmanship” The Times
“The millionaire maker” Birmingham Post and Mail
“The UK’s Guru of Motivation” The Daily Mail
Ο κος. Richard Denny έχει εντυπωσιακή καριέρα εφόσον με το έργο του κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα
ανάπτυξης και μάρκετινγκ σε όλους τους τομείς στους οποίους έχει εργαστεί. Ως συγγραφέας, όλα τα βιβλία του
μέχρι στιγμής είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως best sellers. Έχει δραστηριοποιηθεί στην Αγγλία, Ιρλανδία, Η.Π.Α.,
και Μέση Ανατολή, είναι πρωτοπόρος στην εκπαίδευση μέσω οπτικοακουστικού υλικού και η πρώτη σειρά
μαθημάτων του μέσω οπτικοακουστικού υλικού «Win at Sales» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως.
ΣΚΟΠΟΣ:
Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να
ενημερωθούν για στρατηγική και τεχνικές που έχουν ως απώτερο σκοπό την προσέλκυση περισσότερων πελατών,
την αύξηση πωλήσεων και γενικά την προώθηση του προφίλ της εκάστοτε επιχείρησης με εγγυημένη επιτυχία.
Αποτελεί μια ανεπανάληπτη ευκαιρία μάθησης εφόσον κάθε παρευρισκόμενος θα έχει την ευκαιρία να αποκομίσει
τα μυστικά επιτυχίας του κ. Richard Denny και να τα αφομοιώσει στη δική του επιχειρηματική στρατηγική με σκοπό
την καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική Γλώσσα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Το δικαίωμα συμμετοχής για το εν λόγω σεμινάριο είναι €59,50 (συμπερ. Φ.Π.Α.) και προπληρώνεται.
Τρόποι Πληρωμής:
- Επιταγή στο Όνομα του ΚΕΒΕ
- Έμβασμα Αρ. Λογαριασμού 0194-12-006537 (Τράπεζα Κύπρου)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποστέλλονται στο ΚΕΒΕ, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy, φαξ. 22668630 το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2016.
Διοργανωτές:

Χορηγοί:

SEMINAR AGENDA
Πάφος 11/03/2016
09.00 – 10.45

Welcome and introduction
Session One – The Latest Techniques for Winning Business










The challenges for 2016
The four ages of power
Where are the new opportunities?
The only four ways to grow a business
Selling skills for 2016/17
Turning a no into a yes
How to win the sale when not the cheapest
How to increase your profit margin
How to win business from your competitor

10.45 – 11.15

Coffee Break

11.15 – 12.55

Session Two – The Big Opportunity for all Businesses in 2016/17










12.55 – 13.00

What your website must have
How to make your website profitable
Become a customer led business
The true value of a customer
How to turn your customers into your sales force
Why welcome customer complaints
The telephone is not redundant
Attitude, the vital ingredient
Turning customers into fans

Close of Seminar

Διοργανωτές:

Χορηγοί:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σεμινάριο με θέμα: “Win more customers, make more SALES!”
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού

Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ:

Φαξ:

Διεύθυνση:
Ταχ. Θυρίδα:

Ταχ. Κώδικας:

E-mail:
Αρ. Συμμετεχόντων:

11 Μαρτίου 2016, (στο Πολυχώρος Πολιτισμού - Παλιά Ηλεκτρική. Οδός Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8. Πάφος,
Πάφος 8010, Κύπρος. Πολυχώρος Πολιτισμού - Παλιά Ηλεκτρική)

Στοιχεία Συμμετεχόντων

Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ___________________________________________

________________________________

2. ___________________________________________

________________________________

3. ___________________________________________

________________________________

Ημερομηνία: _____________________________

Διοργανωτές:

Υπογραφή: ______________________

Χορηγοί:

