
 

 

 

 «ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΚΜΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ» 
 

ΝΔΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

ΣΟ ΝΑΤΠΛΙΟ ΜΔ 

ΣΟΝ Patrick Valtin 

Ο Patrick Valtin έρεη εθπαηδεύζεη πάλω από 

120.000 επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε ζε 35 

ρώξεο. Έξρεηαη γηα πξώηε θνξά ζην 

Ναύπιην επεηδή ζέιεη λα καο βνεζήζεη λα 

ληθήζνπκε ηε ζεκεξηλή δξακαηηθή 

θαηάζηαζε. 
 

 

 

  

 

Σν ζεκεξηλό νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό ζθεληθό δξα ελάληηα ζηελ επεκεξία ζνπ. Μπνξεί λα 

γίλεη θάηη γη’ απηό; 

 

Τπάξρεη θάπνηα καγηθή ζπληαγή πνπ ζα κπνξνύζε λα ζε βνεζήζεη λα βγεηο από απηήλ ηε 

ρανηηθή θαηάζηαζε θαη λα αξρίζεηο λα αθκάδεηο θαη λα πξνθόβεηο; 

 

Ίζωο θαη λα ππάξρεη. Αιιά, γηα λα είκαη εηιηθξηλήο καδί ζνπ, θακία καγηθή ζπληαγή δελ ζα 

έρεη απνηέιεζκα αλ βαζηζηείο κόλν ζηελ θπβέξλεζε ή ζηηο δπλάκεηο πνπ πξνθαινύλ ηελ 

νηθνλνκηθή αζθπμία, νη νπνίεο δελ λνηάδνληαη θαζόινπ γηα εζέλα θαη ηελ επηρείξεζή ζνπ. 

Η επεκεξία μεθηλά κέζα ζην θεθάιη ζνπ. 

 

Καη αλ ην κπαιό ζνπ απηή ηε ζηηγκή ζνύ ιέεη λα ηα παξαηήζεηο ή λα πεξηκέλεηο κέρξη λα 

θαιπηεξεύζνπλ ηα πξάγκαηα, θαιύηεξα λα ηαξαθνπλήζεηο ην θεθάιη ζνπ. Απηό είλαη ην 

πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα αιιάμεη. 
 

Έπεηηα, ε επόκελε θαιύηεξε θίλεζε πνπ κπνξείο λα θάλεηο είλαη λα έξζεηο ζην κνλαδηθό 

ζεκηλάξην πνπ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά θαη ην νπνίν δηνξγαλώλεηαη από ηελ Αλνδηθή 

Πνξεία θαη ηε WelHome Βεξδειήο. 

 

Πξνζθαιέζακε από ηελ άιιε άθξε ηεο Γεο ηνλ Patrick Valtin, έλαλ από ηνπο δέθα 

θαιύηεξνπο νκηιεηέο ζηνλ θόζκν θαη ύκβνπιν Δπηρεηξήζεωλ πνπ γλωξίδεη θαη αγαπά 

πξαγκαηηθά ηελ Διιάδα. Να είζαη εθεί...! 
 

 

ε απηό ην ζεκηλάξην ζα κάζεηο πώο: 



 

 Να αθκάδεηο θαη λα πξνθόβεηο αληί λα πηωρεύζεηο.  

 Να ειθύεηο πεξηζζόηεξνπο πειάηεο – αθόκε θαη απηνύο πνπ ζνπ ιέλε όηη 

δελ έρνπλ άιια ρξήκαηα.  

 Να ρηππάο ηνλ αληαγωληζκό θαη λα πξνζειθύεηο κε θπζηθό ηξόπν ηνπο 

πειάηεο ηωλ αληαγωληζηώλ ζνπ ζην θαηάζηεκα ή ζηελ επηρείξεζή ζνπ.  

 Να βγάδεηο πεξηζζόηεξα ρξήκαηα – λαη, κπνξείο!  

 Να ραίξεζαη ηελ επηρείξεζή ζνπ θαη πάιη θαη λα απνθηήζεηο ηε δωή πνπ 

ζνπ αμίδεη. 

Δήλωσε Συμμετοχή Τώρα  
  

 

 

 

Ξελνδνρείν «Ακαιία», Ναύπιην 

2 Απξηιίνπ 2017, ώξα 16:00-21:00 κκ. 

Σηκή: 80 Δπξώ. 

Early Booking έωο 15/3: 60 Δπξώ. 

*Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ΦΠΑ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε εηηνπαζείο αλζξώπνπο!  

  
 

Σειέθωλα επηθνηλωλίαο: Αζήλα 210 6427130 Κηλ. 6936645277  

Αξγνιίδα Κηλ. 6977605566 
 

 

http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=8HtJU&m=i_dcBx86MTBS9J.&b=uLwYw..uR8HwzXvMiIRFIg
tel:(210)%20642-7130

