
Συναισθηματική Διαχείριση σε περίοδο κρίσης

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΟΥ: 

ΣΤΟΧΟΙ: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ένα 3ωρο σεμινάριο από τη MORAX MEDIA και το ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με 

σκοπό να ενισχύσει τους ασφαλιστικούς συμβούλους ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στο σύγχρονο 

επαγγελματικό περιβάλλον. 

• Αναζητά αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των νέων δεδομένων  

• Βρίσκεται σε περίοδο αλλαγών και τις βιώνει με ανασφάλεια, άγχος και επιφυλακτικότητα 

• Αναζητά πώς να αντιμετωπίζει μια αλλαγή που δημιουργεί κρίση 

• Επιθυμεί να αναπτύξει πιο αισιόδοξη και θετική στάση και να διαχειρίζεται τις μικρές ή μεγάλες αλλαγές στη 

ζωή 

Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες ώστε: 

• Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται βιώνοντας οποιαδήποτε αλλαγή

• Να αναπτύξουν τεχνικές ελέγχου δύσκολων καταστάσεων 

• Να διατηρούν θετικότερη στάση για τα εμπόδια στη ζωή 

• Συναισθήματα και Κρίση 

• Οι 7 αλλαγές στην αγορά εργασίας 

• Τα 5 στάδια της Διαχείρισης κρίσεων 

• Το επαγγελματικό μου έμβλημα 

• Προσωπικό Σχέδιο Καριέρας 

• Το τρίγωνο της επιτυχίας στον ασφαλιστικό σύμβουλο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ώρες 

€30/άτομο 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ»



ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ 

Για τους συμμετέχοντες και εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν 

20λεπτη συμβουλευτική υποστήριξη από τον εισηγητή με τη χρήση της υπηρεσίας SKYPE. 

Στη λήξη του σεμιναρίου θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 

Ο κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος είναι Σύμβουλος Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης. 
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Kingston University UK (DMS, MBA) και Συμβουλευτική 
Ψυχολογία στο American Liberty University (B.Sc.). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Εκπαίδευση 
στελεχών επιχειρήσεων και την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 
Έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη 
βελτίωση Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 
(ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.). 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - www.bioenersis.gr - info@bioenersis.gr
Τηλ.: 22730-28852 Fax: 22730-80755

Αποκλειστικά για ασφαλιστές! 


