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26 & 27 IOYNIOY 2019 

Το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε για να παρέχει στους συμμετέχοντες μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των 
εννοιών, των προτύπων και των θεωριών, όσον αφορά το περιβάλλον των B2B πωλήσεων και marketing.  

Η δομή του εκπαιδευτικού υλικού στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να οικοδομήσουν 
αναλυτικές κριτικές ικανότητες και γνώσεις επίλυσης προβλημάτων, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
και να διαχειριστούν στο πραγματικό B2B επαγγελματικό περιβάλλον. 

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 

Sales Managers, μεμονωμένους πωλητές και Ομάδες Πωλητών που ασχολούνται με Β2Β Πωλήσεις.  

Επίσης μπορεί να αποτελέσει ένα πλούσιο βοήθημα για ελεύθερους επαγγελματίες - επιχειρηματίες που 
θα ήθελαν να προσθέσουν στη μεθοδολογία τους τις τεχνικές B2B πωλήσεων και τις στρατηγικές 
marketing, δημιουργώντας αξία στην επιχείρησή τους. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν: 

• Κατανοήσει το περιβάλλον των B2B Πωλήσεων και του Marketing. 

• Γνωρίσει σε βάθος το πώς μπορούν να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά μια B2B 
εμπορική σχέση. 

• Αναπτύξει την ικανότητα να αναλύουν την B2B αγορά. 

• Τη γνώση να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των B2B πελατών τους και θα μπορούν να 
εντοπίζουν μια βιώσιμη αγορά-στόχο. 

• Στη διάθεσή τους μια αποτελεσματική σειρά πρακτικών εργαλείων Πωλήσεων και Marketing, τα 
οποία θα τους βοηθήσουν να ερμηνεύουν, να αναλύουν και να υλοποιούν στην πράξη τις B2B 
στρατηγικές marketing και πωλήσεων. 

 



Προφίλ Εισηγητή 

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και θα παρουσιάζεται από τον Δρ Κουφαδάκη Στυλιανός, εγκεκριμένο 
Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο οποίος έχει πολύχρονη εμπειρία σε υψηλές θέσεις εταιρειών 
του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού κλάδου και σε μεγάλες εμπορικές εταιρίες και πολυεθνικές. 
Κάτοχος τεσσάρων πανεπιστημιακών πτυχίων (στα οικονομικά, στο διεθνές marketing, και στο finance), 
έχει τη δυνατότητα να συζητά και να αναλύει τα του θέματα marketing και των πωλήσεων με απλό και 
κατανοητό τρόπο. Συνδυάζοντας αρμονικά τις επαγγελματικές του εμπειρίες με τις ακαδημαϊκές του 
γνώσεις, αποτελεί έναν μοναδικό συνομιλητή για τα στελέχη της Αγοράς και των επιχειρήσεων.  
Σαν πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων διδάσκει πάνω από 20 χρόνια σε στελέχη επιχειρήσεων 
θέματα management, marketing, sales, finance, customer service, κλπ. Είναι επίσης και συνεργάτης-
διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

 

Θεματολόγιο 

Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ B2B MARKETING 

Ενότητα 2: B2B ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (Segmentation & Positioning) 

Ενότητα 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Ενότητα 4: ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Organizational Buying Behavior) 

Ενότητα 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (Key account 

management) 

Ενότητα 6: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ενότητα 7: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΙΣ B2B ΑΓΟΡΕΣ 

 

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:  26 & 27/ 06/ 2019                           Διάρκεια Προγράμματος: 14 ώρες 

Ώρες Διεξαγωγής: 9:00 – 17:00 

Τοποθεσία: Cyprus hospitality Educational institute (CHEI)  
                      Γρίβα Διγενή 26, 4002, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός 

 

 

Κόστος Συμμετοχής:  € 

- Αρχικό Κόστος: 318 + [VAT (€60.42)] 

- Κόστος με επιδότηση: 150 + [VAT (€60.42)] 

 

 

 

 

 

 
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα 
κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης. 

 

 

Εάν σας ενδιαφέρει να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας, επικοινωνήστε με την ομάδα της 
‘’Mindthegap’’ 

- 
Mind The Gap Ltd - Τηλ: 25251435 / Φαξ: 25251436 - Email: info@mindthegap.com.cy 

 

mailto:info@mindthegap.com.cy

