
 

 

Ακης Αγγελάκης - Business & Life Training

 
  
Φίλες και φίλοι,
ΝΕΟ WEBINAR / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ που συνοδεύεται από τρία πολύτιμα, πλούσια δώρα!

Ξέρετε πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η ζωή σας αν μάθετε να αντιμετωπίζετε έξυπνα και διορατικά τις
αλλαγές που συμβαίνουν;
Θέλετε να μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε με ευελιξία και επιτυχία κάθε αλλαγή στη ζωή σας; 
Ξέρετε ότι μέσα από μερικά απλά βήματα μπορείτε να ξεπερνάτε τα εμπόδια σε κάθε λογής δύσκολη
αλλαγή;
Μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στο webinar/παρουσίαση που θα σας δώσει τις απαντήσεις σε όλες
τις ερωτήσεις που έχετε γύρω από τη σωστή διαχείριση κάθε λογής αλλαγών που υπάρχουν στη ζωή μας.

Αυτά και πολλά άλλα θα απαντηθούν στο μοναδικό webinar/παρουσίαση με τίτλο «Το μονοπάτι της Αλλαγής»
, Κυριακή 21 Νοεμβρίου, ώρες 12:00-14:00.

http://www.akis-angelakis.com/
https://www.akis-angelakis.com/event/to-monopati-tis-allagis/


 
 
Τιμή συμμετοχής €20 που συμπεριλαμβάνει το νέο μου βιβλίο «Το μονοπάτι της αλλαγής»  που θα σας
στείλουμε εντελώς δωρεάν με δικό μας κούριερ παντού στην Ελλάδα και τα δυο πολυσέλιδα e-bookς

1. «Απλά Μαθήματα Ζωής και Επιχειρηματικότητας»
2. «Λόγια που δίνουν δύναμη» (199 σελίδες).

https://www.akis-angelakis.com/event/to-monopati-tis-allagis/


 
Πάρτε μια γεύση από τη θεματολογία που θα αναπτυχθεί στο webinar / παρουσίαση:

Οι πρώτες αλλαγές ξεκινούν εσωτερικά
Το λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι
Το να μπορείς να αλλάζεις είναι σαν μια τέχνη που μαθαίνεται
Τι απαιτείται για να οδηγηθούμε στην αλλαγή;
Πόσο έτοιμοι είστε για την αλλαγή;
Τα δύο πρόσωπα της αλλαγής
Ξεκινώντας τη διαδικασία της αλλαγής
Πέντε σενάρια αλλαγής
Ο φόβος της αλλαγής
Η δύναμη των μικρών βημάτων στην επίτευξη της αλλαγής και στη δημιουργία του «καινούργιου» εαυτού.
Τι εμποδίζει και δυσκολεύει τον άνθρωπο να αλλάξει και να κάνει αλλαγές στη ζωή του;
Άλλοι παράγοντες που δυσκολεύουν τις αλλαγές
Τα 6 στάδια της αλλαγής
Τα στάδια που προηγούνται της αλλαγής
Τι άλλο θα χρειαστεί να έχεις κατά νου προκειμένου να επιτύχεις την αλλαγή
ΑΣΚΗΣΕΙΣ για τη διαχείριση των αλλαγών στη ζωή μας

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-2512988 ή στείλτε email στο success2@otenet.gr
     

https://www.akis-angelakis.com/event/to-monopati-tis-allagis/
mailto:success2@otenet.gr

