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Μεταμορφώνοντας 
τις επιχειρήσεις για 
διαρκή καινοτομία 
και αριστεία

Μαθήματα Επιχειρήσεων 
Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων

Περιγραφή  
Αυτή η συνεδρία θα πρέπει να τοποθετήσει καλύτερα κάθε άτομο για την αύξηση των 
πωλήσεων και την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες και τον οργανισμό.  Οι 
συμμετέχοντες θα εξετάσουν την Ταξινομία των ΠΩΛΗΣΕΩΝ και θα αξιολογήσουν τις 
τρέχουσες δεξιότητες τους ώστε να εξετάσουν τις δεξιότητες ως τρόπο αποτελεσματικής 
κατανόησης των δυνατών σημείων και των προκλήσεων τους. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα 
αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους παρακινούνται και πώς να παρακινήσουν τους 
άλλους ως τρόπο αύξησης των πωλήσεων.  
  
Τίτλοι Συνεδριών 
 Το σύντομο μάθημα, η βελτίωση των πωλήσεων χωρίζεται σε τέσσερις συνεδρίες.  Μπορείτε 
να αγοράσετε τις μεμονωμένες συνεδρίες που ισχύουν καλύτερα για τις ανάγκες σας ή 
μπορείτε να πάρετε ολόκληρο το μάθημα που περιλαμβάνει τις τέσσερις συνεδρίες που 
φαίνονται παρακάτω για μία συγκεκριμένη τιμή. Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 1,5 
ώρα.  Ολόκληρη η σύντομη πορεία θα διαρκέσει περίπου 4-6 ώρες για να ολοκληρωθεί. 
–  Βελτίωση των πωλήσεων 1  Αξιολόγηση του εαυτού σας: Εύρεση δυνατών σημείων και 
ανάλυση προκλήσεων 
–  Βελτίωση των πωλήσεων 2  Η τέχνη της πειθούς 
–  Βελτίωση των πωλήσεων 3  Παροχή αξίας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών 
–  Βελτίωση των πωλήσεων 4  Οικοδόμηση σχέσεων με νέους τρόπους: Πρόβλεψη αλλαγής 
στην επόμενη πραγματικότητα.



Η φαντασία είναι το παν. 
Είναι η προεπισκόπηση των 
αξιοθέατων της ζωής 
Albert Einstein.

Μαθήματα Μάρκετινγκ 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ - 6 Μαθήματα ομαδοποιημένα σε 1 πλήρες Μάθημα

Το μάθημα αυτό είναι μια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει τους 
συμμετέχοντες στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. 
Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν μεταμορφώσει το 
μάρκετινγκ και την επιχειρηματική πρακτική σε όλο τον κόσμο. Το μάθημα αυτό παρέχει μια 
κατανόηση του συνεχώς εξελισσόμενου ψηφιακού τοπίου και εξετάζει τον στρατηγικό ρόλο των 
διαδικασιών και εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ στο σχεδιασμό της συνολικής στρατηγικής 
Μάρκετινγκ και του Σχεδίου Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Διερευνά τις προκλήσεις των διαδραστικών 
μέσων ενημέρωσης, της διαδικτυακής αγοράς και τις δημιουργικές προκλήσεις της επικοινωνίας 
και της διατήρησης στρατηγικών των πελατών μέσω αυτών των μέσων, των κύριων μηχανών 
αναζήτησης και των μελλοντικών τάσεων στο ψηφιακό μάρκετινγκ. 
  
Το μάθημα περιλαμβάνει: 
–Search Engine Optimization. (Αποκτήστε δωρεάν επισκεψιμότητα στον ιστιότοπο σας με 
SEO) 
-Social Media Marketing. (Instagram Ads & Analytics, Facebook Business Manager, 
Ads Campaigns & Analytics, TikTok, YouTube Marketing Ads & Specs, Snapchat, 
Pinterest) 
-Content Marketing. (Δημιουργήστε επισκεψιμότητα, μετατροπές και προβολή στην 
επωνυμία σας) 
-LinkedIn Marketing. (Γίνετε ιογενής στο LinkedIn και 400x τις συνδέσεις σας) 
-Google Pay Per Click (PPC) Ads.(Αποφύγετε κοινά λάθη και οργανώστε κερδοφόρες 
εκστρατείες) 
-Affiliate Marketing. (Προωθήστε ένα προϊόν με χαμηλό προϋπολογισμό, προσπάθεια και 
χρόνο) 
-Email Marketing. (Δημιουργήστε μια λίστα αλληλογραφίας με 1000 άτομα σε 30 ημέρες από 
την αρχή)



— Jack Welch, Former CEO of 
General Electric

Η ικανότητα των οργανισμών να 
μαθαίνουν και να μετατρέπουν αυτή 
τη μάθηση σε δράση γρήγορα είναι το 
απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μαθήματα Εκπαίδευσης 
Ινστιτούτο Σχεδιασμού Διαδικτυακών Μαθημάτων OCDI (8 
Μαθήματα Ομαδοποιημένα σε ένα Πλήρες Μάθημα)

Καλώς ήλθατε στο Ινστιτούτο Σχεδιασμού Διαδικτυακών Μαθημάτων. Αυτό το μάθημα πλήρους 
διάρκειας έχει 8 ενότητες μάθησης που παρατίθενται στον Πίνακα Περιεχομένων.  Στα 
μαθήματα που βασίζονται στην πανεπιστημιακή  μάθηση κάνουμε τις ενότητες με την ακόλουθη 
σειρά: OCDI 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7 και 8. Πολλοί συμμετέχοντες εκτίμησαν τη μάθηση από την 
ενότητα 4 (μαθησιακές δραστηριότητες) και την ενότητα 7 (αξιολόγηση μαθητών) καθώς 
εργάζονταν στην ενότητα 2 (ενσωμάτωση του σχεδιασμού μαθημάτων). Προφανώς, μπορείτε να 
επιλέξετε τη σειρά ενότητας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.  
  
  
Περιεχόμενο 
  
Ανάγνωση: Designing Effective Teaching and Significant Learning 
Ένας σύνδεσμος για ένα δωρεάν αντίγραφο του eBook θα πρέπει να φτάσει από τη Stylus 
Publishing στο email σας εντός 2-3 ημερών από την εγγραφή σας. 
. 
Τα κεφάλαια στο  Designing Effective Teaching and Significant Learning παρέχουν 
περισσότερες από 70 Φωτεινές Ιδέες σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση και λίστες ελέγχου 
δράσης για την εφαρμογή αλλαγών στα μαθήματα σας και την αξιολόγηση της τρέχουσας και 
μελλοντικής εργασίας σας. 



Κατάλογος  
Μαθημάτων

Online, In-person, e-Courses, 
Workshops.

• Πλήρες Ψηφιακό Marketing: 6 Μαθήματα σε 1  Πλήρες 
Μάθημα                      

• Social Media Marketing (Creation-Ads-Strategies) 

• LinkedIn Marketing 

• Email Marketing 

• Content & Affiliate Marketing 

• Search Engine Optimization (SEO) 

• Google Pay Per Click (PPC) Ads 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

https://www.innsynergy.com/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-marketing/


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων

• Βελτίωση πωλήσεων 1 - Αξιολόγηση του Εαυτού σας - Έυρεση 
δυνατ'ων σημείων και Ανάλυση προκλήσεων

• Βελτίωση Πωλήσεων 2 - Η τέχνη της πειθούς

• Βελτίωση Πωλήσεων 3 - Αξία Παράδοσης - 
Εξυπηρέτηση Πελατών

• Βελτίωση Πωλήσεων 4 - Δημιουργία Σχέσεων με νέους τρόπους - 
Πρόβλεψη Αλλαγής στο Επόμενο Κανονικό

• Μάθημα Ηγεσίας - Μαθαίνοντας Να Ηγείσθε

• Σχεδιασμός Αποτελεσματικών Ομάδων

• Σχεδιασμός Αποτελεσματικών Meeting

• Σχεδιασμός Αποτελεσματικών Περιβαλλόντων για Εξωστρεφείς 
& Εσωστρεφείς

https://www.innsynergy.com/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•Ινστιτούτο Σχεδιασμού Διαδικτυακών Μαθημάτων OCDI (8 
Μαθήματα Ομαδοποιημένα σε ένα Πλήρες Μάθημα).

• OCDI 1� Προετοιμασία Σχεδιασμού Μαθημάτων

• OCDI 2� Ενσωμάτωση Σχεδιασμού Μαθημάτων

• OCDI 3: Επικοινωνία στο μάθημα σας

• OCDI 4: Δημιουργία Πλαισίου Μάθησης και 
Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων και Τεχνικών

• OCDI 5: Κάνοντας το Μάθημα Προσβάσιμο

• OCDI 6: Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Μάθησης

• OCDI 7: Αξιολόγηση της Μάθησης των μαθητών, τησ 
ποιότητας μαθημάτων, του προγράμματος και ιδρύματος σας.

• OCDI 8: Αναλογιζόμενοι την Διδασκαλία σας, 
Μαθαίνοντας πως να Μαθαίνετε

• Σχεδιασμός Μαθημάτων για Εξωστρεφείς και 
Εσωστρεφείς - Συμμετοχή σε Δράση

https://www.innsynergy.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/


Τίτλος βιβλίου: 
Design Effective Teaching &  
Significant Learning 

Αυτό το βιβλίο είναι μια συνεργασία συναδέλφων από κολέγια και 
πανεπιστήμια της Μινεσότα. Κάθε συγγραφέας είναι αναγνωρισμένος 
ηγέτης στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης και δεσμεύεται να 
μοιράζεται τις εμπειρίες του για να βοηθήσει τους άλλους διδάσκοντες και 
τη διοίκηση να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις βέλτιστες 
πρακτικές για τη βελτίωση της ακαδημίας.

Ένας σύνδεσμος για ένα δωρεάν αντίγραφο του eBook θα πρέπει 
να φτάσει από τη Stylus Publishing στο email σας εντός 2-3 
ημερών από την εγγραφή σας.

https://encoreprodev.com/book


Ακολουθήστε 
μας στα 
social media: 

  
  

facebook.com/Innovation Synergy 
  
@innovation.synergy 

Innovation Synergy 

  
  

https://www.facebook.com/Innovation.Synergy/shop/?referral_code=page_shop_tab&preview=1
https://www.instagram.com/innovation.synergy/
https://www.linkedin.com/in/constantine-t-57097620b/

