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Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2016 

 

ΠΡΟΣ:     Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΑΠΟ:    Μάριο Τσιακκή, Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ  
 
ΘΕΜΑ:  Τριήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “PON Global Negotiation for Executives” 

 

Κύριοι, 

 

Με  ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε στα μέλη μας τη διοργάνωση και διεξαγωγή για πρώτη φορά 

στη  Λευκωσία,  από  το  Program  on  Negotiation  at  Harvard  Law  School  και  το  Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.  σε 

συνεργασία  με  το  Κ.Ε.Β.Ε.  και  τον  Σ.Ε.Λ.Κ.  του  3  ήμερου  εκπαιδευτικού  προγράμματος  “PON 

Global Negotiation  for  Executives”,  το  οποίο  βασίζεται  στη  ναυαρχίδα  των  προγραμμάτων  του 

κορυφαίου Πανεπιστημίου παγκοσμίως. 

 

Από τις 7 έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus θα διδαχθεί η θεωρία και η 

πράξη των διαπραγματεύσεων και στους συμμετέχοντες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν όλες τις 

συνεδρίες και όλες τις προσομοιώσεις θα δοθεί η πιστοποίηση ολοκλήρωσης από το Program on 

Negotiation at Harvard Law School.  

 

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  απευθύνεται  σε  ανώτερα  στελέχη  επιχειρήσεων,  λογιστές, 

δικηγόρους,  διευθυντές  ανθρώπινου  δυναμικού,  στελέχη  τραπεζών,   στελέχη  τα  οποία 

διαπραγματεύονται συμβάσεις ή και προμήθειες, καθώς εδώ και 30 χρόνια έχει διδάξει ηγέτες από 

όλον τον κόσμο.  

 

Στο  σύνδεσμο που ακολουθεί  θα  βρείτε  το αναλυτικό  έντυπο  του  εκπαιδευτικού προγράμματος 

«PON  Global  Negotiation  for  Executives»  καθώς  και  τη  φόρμα  υποβολής  ενδιαφέροντος. 

http://www.idemed.gr/pon‐global‐athens/  

 

Το κόστος  του προγράμματος ανέρχεται σε 2.500€  και οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται 

την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην κα. Αλεξία Κουκκουλλή στο Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., τηλ. 

0030‐210‐380‐3323, κιν. 0030‐6974‐479301, ηλ. διεύθυνση acouccoullis@acouclaw.com.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Μάριος Τσιακκής 

Γενικός Γραμματέας 



ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

PON GLOBAL 
“NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, CYPRUS HILTON 
07/12 - 09/12/2016

pantone 293 U

For more information and registration 
please follow the link below: 

for Athens,Greece venue

!"#$%&&'(()'*&+(,-$&#,./0112*345!$67/ 8
or scan the following QR code 

for Nicosia, Cyprus venue 

!"#$%&&'(()'*&+(,-$&29:1;<=>?@A6>B?:/88

or scan the following QR code 

 

ATHENS & NICOSIA  
2016

PON GLOBAL 
“NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”

ATHENS, ACCI 30/11 - 02/12/2016 
NICOSIA, CYPRUS HILTON 07/12 - 09/12/2016

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η θεωρία και 
η πράξη των διαπραγματεύσεων προσφέρο-
νται από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαιτησίας και 
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφο-
ρών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) στους Κύπριους επιχειρη-
ματίες και επιστήμονες σε μία κρίσιμη χρονική 
συγκυρία, που οι στοχευμένες και διαρθρωμένες 
διαπραγματεύσεις είναι μονόδρομος για την επί-
τευξη οποιασδήποτε επιτυχημένης συμφωνίας. 

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας πρέπει πρωτίστως 
να είναι ικανός διαπραγματευτής δυνάμενος 
να συνάπτει επικερδείς συμφωνίες, να επιλύει 
πιθανά προβλήματα και επιπλοκές, να διαχειρί-
ζεται συγκρούσεις, αλλά και να δημιουργεί και 
να διατηρεί επωφελείς σχέσεις, είτε με τους συ-
νεργάτες και τους εργαζόμενους του, είτε τους 
πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες της επιχεί-
ρησής του.

Πιστοποίηση: 
Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα παρακολου-
θήσουν όλες τις συνεδρίες και θα συμμετέ-
χουν σε όλες τις προσομοιώσεις, θα λάβουν 

επίσημη πιστοποίηση από το Program on 
Negotiation at Harvard Law School.

www.idemed.gr
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