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Τα περισσότερα συνέδρια αποτελούν περιπτώσεις για την µελέτη ψυχολογικών 
καταστάσεων βαρύτατης ανίας. Άλλοτε πάλι οδηγούν τους συµµετέχοντες στον 
θάνατο από τα αδέσποτα bullets των παρουσίασεων. 

Οι οµιλίες είναι προγραµµατισµένες η µια µετά την άλλη, συχνά σε πολλαπλές 
παράλληλες αίθουσες µε λίγο ή καθόλου χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις, 

για ειλικρινή συζήτηση ή για ευκαιρίες δικτύωσης µεταξύ των συµµετεχόντων. 
Οι συµµετέχοντες (τα πρόθυµα θύµατα) αναγκάζονται να ακούνε καθισµένοι 
σε τακτοποιηµένες σειρές σε στυλ θεάτρου, που θυµίζει τις χειρότερες µέρες 
διδασκαλίας στο σχολείο. Οι οµιλητές δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι ή 
πειθαρχηµένοι και ξεπερνούν τους χρόνους τους. Υπάρχει ανεπαρκής χρόνος 
για διαλείµµατα καφέ και για το µεσηµεριανό γεύµα. ∆εν έχει προβλεφθεί 
χρόνος µέσα στην ηµέρα για συζήτηση και προβληµατισµό. Στο τέλος της 
οµιλίας µπορεί να υπάρχει προβλεπόµενος χρόνος για ερωτήσεις, αλλά συχνά 
οι οµιλητές υπερβαίνουν το χρόνο τους και αυτός ο χρόνος κόβεται ή οι 
ερωτώντες εκµεταλλεύονται την ευκαιρία για να µιλήσουν και να κάνουν 
δικές τους µίνι-παρουσιάσεις. Οι συµµετέχοντες είναι συνήθως πάρα πολύ 
ευγενικοί για να διαµαρτυρηθούν  και σε κάθε περίπτωση έτσι έχουν µάθει 
και αν και γίνονται παθητικοί θεατές και αποτραβιούνται στις σκέψεις τους, 
δεν βλέπουν τίποτα ασυνήθιστο σε αυτό. Έτσι γινόταν πάντα!.

Το οξύµωρο είναι ότι αυτά τα συνέδρια έχουν σκοπό τη µάθηση και τη 
διάχυση της γνώσης - οι διοργανωτές όµως, απλά δεν τηρούν το λόγο τους! 
Φυσικά υπάρχει ένας καλός λόγος γι' αυτό. Σε γενικές γραµµές οι διοργανωτές 
πακετάρουν όσους οµιλητές µπορούν, δεδοµένου ότι αυτό φαίνεται καλό στο 
διαφηµιστικό τους υλικό. Ο στόχος δεν είναι να δηµιουργήσουν µια 
εξαιρετική εµπειρία για τους συµµετέχοντες αλλά να γεµίσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα καθίσµατα!

Υπάρχει όµως και ένας άλλος τρόπος! Η ΡΡΡ εξελίσσοντας συνεχώς τις µεθόδους 
της,  συλλαµβάνει και εφαρµόζει, ιδέες και εργαλεία για τον σχεδιασµό συνεδρίων 
πιο διαδραστικών και συµµετοχικών, που εµπλέκουν τους συµµετέχοντες και 
δηµιουργούν συνεπώς, ένα καλύτερο περιβάλλον µάθησης.

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούµε κινούνται σε ένα ευρύ φάσµα που ορίζεται από δύο 
άξονες, όπως στο σχήµα. Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στο “περιεχόµενο ή 
διαδικασία” και ο δεύτερος στο “κατεύθυνση ή συµµετοχή”. 

Έτσι δηµιουργούµε 4 µεθοδολογικές 
κατευθύνσεις:
! Motivational interactive keynotes
! Collective focus technologies
# Metaplan

! Συµµετοχικές µεθοδολογίες 
διαλόγου
# Knowledge Café
# Open Space Technology

! Games & Gamification

Επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασµό 
µεθόδων µπορείτε να επικεντρωθείτε και 
να αναδείξετε διαφορετικές πτυχές ενός 
θέµατος,  διευκολύνοντας  τη δικτύωση 
των συµµετεχόντων, τη συµµετοχή τους σε  mini-τραπέζια συζήτησης και διαλόγου, 
σε mini-εργαστήρια ανάλυσης και λήψης αποφάσεων,  σε διαδραστικά παιχνίδια, σε 
motivational keynotes και storytelling sessions.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα συνέδριο διαφορετικό από τα άλλα, γεµάτο ενέργεια 
και αποτελέσµατα τόσο σε επίπεδο σχέσεων και δικτύωσης όσο και διάχυσης 
γνώσεων, επικοινωνήστε µαζί µας!.

Προκλήσεις στους συνεδριακούς χώρους
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Λύσεις στους συνεδριακούς χώρους



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
∆ΙΑΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Είναι διαδικασίες διαλόγου χρήσιµες  για να επιτευχθεί 
συναίνεση όταν υπάρχουν διαφορές απόψεων και 
συγκρούσεις. Όταν αυτές οι προσεγγίσεις 
ακολουθούνται νωρίς στη διαδικασία, οι συµµετέχοντες 
µπορούν να µοιράζονται τις απόψεις, τις αξίες και το 
σκεπτικό τους καθώς ένα θέµα αναδύεται,  
αναπτύσσεται και ωριµάζει. .
Οι µέθοδοι αυτές βοηθούν να ακουστούν όλες οι 
φωνές  και έτσι δίνουν ζωή στη συµµετοχή και 
επιτυγχάνουν δέσµευση.
Η ουσιαστική και αποτελεσµατική συµµετοχή 
θεωρείται απαραίτητη για:
! υψηλή ποιότητα στη λήψη αποφάσεων 
! ανάπτυξη και αποτελεσµατική υλοποίηση
! οικοδόµηση εµπιστοσύνης και σιγουριάς στις 

αποφάσεις
! µεγαλύτερη κατανόηση των θεµάτων, των 

ανησυχιών, των προτεραιοτήτων και των λύσεων
! υποστήριξη ευρύτερων προγραµµάτων και 

πρωτοβουλιών
! Αύξηση της 

αµοιβαίας µάθησης 
µέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών, 
στοιχείων και 
εµπειριών

! Εξασφάλιση ότι οι αποφάσεις και οι πολιτικές 
ενσωµατώνουν γνώσεις και εµπειρία που 
διαφορετικά θα µπορούσε να αγνοηθεί

! Επικοινωνία ενός ευρύτερου φάσµατος ανησυχιών 
και αξιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

!  Γρήγορος προσδιορισµός πιθανών αµφιλεγόµενων 
πτυχών ενός ζητήµατος και  συγκέντρωση 
διαφορετικών απόψεων για να επιτευχθεί 
συναίνεση µε ένα συνεργατικό τρόπο

Μια συµµετοχική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για την αντιµετώπιση: 
! Θεµάτων που απαιτούν επιλογή µεταξύ 

θεµελιωδών αξιών και αρχών
! Ζητηµάτων που απαιτούν ένα συνδυασµό 

ευαισθητοποίησης των ενδιαφεροµένων, µάθησης, 
αναζήτησης λύσεων και συναισθηµατικής ή ηθικής 
αποδοχής της τελικής απόφασης

! Υπονοούµενων αξιών και αρχών που πρέπει να 
διευκρινιστούν για τη δηµιουργία συναντίληψης   

! Ενός σαφώς καθορισµένου συνόλου επιλογών ή 
προτάσεων που υποστηρίζουν την αναζήτηση 
συναίνεσης ή καινοτόµων λύσεων.

Οι συµµετοχικές µεθοδολογίες διαλόγου 
περιλαµβάνουν: 
! Open Space Tchnology
! Knowledge Cafe
! Metaplan

COLLECTIVE FOCUS TECHNOLOGIES 
METAPLAN
COLLECTIVE FOCUS TECHNOLOGIES 
METAPLAN

Το Metaplan είναι µια µέθοδος οµαδικής επικοινωνίας µε 
εργαλεία, τα οποία σχεδιάστηκαν για να δώσουν µια 
µέθοδο µε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα, η οποία να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σε ένα µεγάλο ηµερήσιο 
συνέδριο µε χιλιάδες συµµετέχοντες οι οποίοι εργάζονται 
σε ένα θέµα κύριας σηµασίας, αλλά και σε µια µικρή 
οµάδα διοίκησης η οποία πρέπει να επιλύσει ένα 
συγκεκριµένο πρόβληµα.

Η προσέγγιση του Metaplan υποστηρίζει ότι όσο πιο 
πολύ συµµετέχουν τα άτοµα στη διαδικασία των 
αποφάσεων, τόσο πιο πολύ αποτελεσµατική θα είναι η 
φάση εφαρµογής. 

Τα απλά εργαλεία που 
καθιστούν 
αποτελεσµατική την 
διαδικασία είναι οι 
µεγάλοι και ελαφροί 
πίνακες του Metaplan,  
καλυµµένοι µε χαρτί, 
διαφόρων χρωµάτων, 
σχήµατος και 

διαστάσεων, οι καρτέλες, οι µαρκαδόροι κόκκινοι και 
µαύροι, οι πινέζες και τα χρωµατιστά µπαλάκια και άλλα 
απλά υλικά.

Η οπτική παρουσίαση εµπλέκει όλους στην 
παρακολούθηση της λογικής της συζήτησης και όλοι 
µπορούν να συµµετάσχουν στο να διαµορφώσουν και να 
επεξεργαστούν τις ληφθείσες αποφάσεις.  Ακόµη και οι 
ολιγοµίλητοι συµµετέχουν στη συζήτηση ενώ οι πιο 
οµιλητικοί είναι υποχρεωµένοι να σταµατούν και να 
ακούν τους άλλους.

Η επιτυχία της 
µεθόδου οφείλεται 
στο γεγονός της 
απλής αλλά 
σηµαντικής αρχής, 
“ να είναι ορατό το 
πρόβληµα”, έτσι 
ώστε όλοι να 
µπορούν να δουν τα στοιχεία και κατόπιν να 
συµφωνήσουν ως προς την ανακάλυψη των αιτιών, τη 
διαµόρφωση εναλλακτικών λύσεων και τη διαδικασία 
απόφασης σε µια µορφή καθαρά οπτική.

Όλες οι αφίσες του Metaplan φωτογραφίζονται και τα 
αντίγραφα αποστέλλονται στους συµµετέχοντες.  Τα 
«πρακτικά» αυτά έχουν το πλεονέκτηµα να 
φωτοτυπούνται εύκολα, γρήγορα και οικονοµικά, ενώ 
επαναφέρουν στη µνήµη των συµµετεχόντων αµέσως, 
όλη την διαδικασία και δεν υπάρχει ανάγκη κανείς να 
ασχοληθεί µε την σύνταξη εκθέσεων για τα 
αποτελέσµατα  της διαδικασίας.  
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KNOWLEDGE
CAFÉ
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Το καφέ της γνώσης είναι µια δηµιουργική διαδικασία για 
τη διευκόλυνση του 
διαλόγου και της 
συνεργασίας, της 
ανταλλαγής γνώσεων και 
ιδεών µε  τη δηµιουργία 
ενός ζωντανού δίκτυου συνοµιλιών και δράσεων. Η  
διαδικασία δηµιουργεί µια ατµόσφαιρα καφετέριας, στην 
οποία οι συµµετέχοντες συζητούν ένα ερώτηµα ή ένα 
θέµα σε µικρές οµάδες γύρω από τραπέζια καφέ. Σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα οι 
συµµετέχοντες αλλάζουν 
και πηγαίνουν σε ένα άλλο 
νέο τραπέζι.  Σε κάθε  
τραπέζι  παραµένει πάντα 
ένας ως οικοδεσπότης που 
συνοψίζει την 
προηγούµενη συνοµιλία στους νέους επισκέπτες του 
τραπεζιού. Έτσι, κάθε επόµενη συνοµιλία  γονιµοποιείται  
µε τις ιδέες που παράχθηκαν στις  προηγούµενες 
συζητήσεις. Στο τελος της διαδικασίας οι βασικές ιδέες  
συνοψίζονται και παρουσιάζονται στην ολοµέλεια και 

συζητούνται οι δυνατότητες ενεργειών follow up. 
Οφέλη:

Η τεχνική του καφέ της γνώσης βοηθά: 

! την µετάλλαξη ενός συνεδρίου από µία παθητική 
εµπειρία σε µια ενεργή συµµετοχική µάθηση. 

! την ενίσχυση της µάθησης 

! τη σύνδεση και αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων  
ώστε να δικτυωθούν και να σχηµατίσουν σχέσεις.

! το διάλογο µεταξύ των οµάδων και ενθαρρύνει  
περισσότερο τη συνεργατική σκέψη, το µοίρασµα  
των γνώσεων και τη συνεργασία µε νέους τρόπους

Το καφέ δεν έχει σκοπό την αντιπαράθεση επιχειρηµάτων 
ή τη λήψη αποφάσεων, αλλά όλοι να αποκτήσουν µια 
καλύτερη αµοιβαία κατανόηση ενός θέµατος.  

Αριθµός συµµετεχόντων:

Λειτουργεί µε λίγα άτοµα όπως 15, αλλά και µε 100 ή  
περισσότερα. Λειτουργεί καλύτερα µε 30 - 40 άτοµα.

∆ιάρκεια:

Ένα καφέ της γνώσης διαρκεί  1 - 3 ώρες, ανάλογα µε τη 
µορφή του, συνήθως διαρκεί περίπου µια και µισή ώρα. 

∆οµή:

Το καφέ γνώσης έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει την 
προσοχή σε ένα θέµα. Ξεκινά µε µια σύντοµη οµιλία 
σχετικά µε το θέµα και µια περιγραφή της διαδικασίας  
(max 45 λεπτά ) στη συνέχεια, τίθενται ένα ή δύο ανοιχτά 
ερωτήµατα. Μετά οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε οµάδες 
για να συζητήσουν το θέµα και τα ερωτήµατα και θα 
συγκεντρωθούν εκ νέου  για να κλείσουν µε µια οµαδική 
συζήτηση. Ένα ή περισσότερα καφέ της γνώσης µπορούν 
να ενσωµατωθούν στην ατζέντα ενός συνεδρίου. 

 .

OPEN SPACE 
TECHNOLOGIES
OPEN SPACE 
TECHNOLOGIES

Η Open Space Technology είναι µια πολύ 
απλή συµµετοχική διαδικασία ελεύθερου 
διαλόγου. Αρκεί να υπάρχει ένα σαφές 
και πειστικό θέµα, ένας υποστηρικτής και 
µια αφοσιωµένη οµάδα, χρόνος και 
τόπος, και ένας ηγέτης. Λεπτοµερής 
ατζέντα εκ των προτέρων, σχέδια, και υλικά όχι µόνο είναι 
περιττά, αλλά συνήθως είναι και αντιπαραγωγικά.

Η οµάδα δηµιουργεί τη δική της (agenda) ηµερήσια 
διατάξη συνεδριάσεων σε λιγότερο από µία ώρα. Στη 
συνέχεια προχωρούν  σε αυτο-διαχείριση της όλης 
διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων, µε βάση το νόµο και 
τις αρχές της τεχνολογίας Open Space.

∆οµή και διάρκεια:

Μια εκδήλωση Open Space έχει µια δοµή-πλαίσιο. Το 
πλαίσιο αυτό δεν έχει σκοπό να πει στους ανθρώπους τι 
πρέπει να κάνουν και πότε. Αντίθετα, δηµιουργεί ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο οι συµµετέχοντες 
µπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήµατα για τον εαυτό 
τους. 

Οι ελάχιστες ενότητες αυτού του πλαισίου 
περιλαµβάνουν: (1) Έναρξη, (2) ∆ηµιουργία Ατζέντας, (3) 
Περιβάλλον Open Space, και (4) το Κλείσιµο. Τα στοιχεία 
αυτά  είναι αρκετά για εκδηλώσεις που διαρκούν έως και 
µια ηµέρα. Σε µεγαλύτερες εκδηλώσεις θα απαιτηθούν 
πρόσθετες ενότητες όπως “πρωινές ανακοινώσεις”, 
“απογευµατινά νέα”, και πιθανώς µια “γιορτή” στο τέλος.

Συµµετέχοντες:

Η οµάδα δεν µπορεί να 
έχει λιγότερο από 20 
άτοµα, διαφορετικά θα 
χαθεί η αναγκαία 
ποικιλοµορφία 
απόψεων. Η µέθοδος 
λειτουργεί πολύ καλά 
µε οµάδες 400 ατόµων και ο αριθµός αυτός µπορεί να 
αυξηθεί.

Οφέλη:

Η Open Space Technology είναι αποτελεσµατική όταν το 
ζητούµενο είναι πραγµατική µάθηση,  καινοτοµία και 
σκέψεις έξω από κανόνες. Η τεχνολογία Open Space  είναι 
το κατάλληλο µέσο όταν δεν είστε αρκετά σίγουροι για το 
πού βρίσκεστε και δεν είναι σαφές το πού πηγαίνετε. Τότε, 
απαιτείται ο καλύτερος δυνατός τρόπος σκέψης και 
υποστήριξη από όλους εκείνους που επιθυµούν να 
συµµετάσχουν.  

Αντίθετα, αν η παρούσα κατάσταση, και η µελλοντική 
θέση είναι ξεκάθαρες, µαζί µε όλα τα ενδιάµεσα βήµατα, 
η Open Space Technology όχι µόνο θα είναι χάσιµο χρόνου 
αλλά θα είναι και µια πολύ απογοητευτική διαδικασία.
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Τα παιχνίδα  (games) έχουν χρησιµοποιηθεί και 
χρησιµοποιούνται για να µεταλλάξουν την παθητική 
στάση των συµµετεχόντων σε µια ενεργή συµµετοχή που 
οδηγεί στη σύνδεση και στην αλληλεπίδραση µεταξύ 
τους, ώστε να δικτυωθούν και να σχηµατίσουν σχέσεις.

Το gamification είναι κάτι ευρύτερο από το παιχνίδι. 
Προέρχεται από τον χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
και είναι η χρήση των συστατικών στοιχείων  και των 
µηχανισµών του παιχνιδιού σε ένα καθηµερινό 
περιβάλλον έξω από το κόσµο του παιχνιδιού. Στόχος 
του είναι να εµπλέξουµε τους χρήστες, να επιλύσουµε 
προβλήµατα και να οδηγήσουµε την συµπεριφορά τους. 
Όταν αυτοί οι µηχανισµοί χρησιµοποιούνται σε 
επιχειρηµατικό περιβάλλον δίνουν την δυνατότητα να 
αξιοποιηθεί η φυσική ροπή των ανθρώπων να 
ανταγωνιστούν, να πετύχουν, να κερδίσουν την 
αναγνώριση και να εκφραστούν προσωπικά. 

Οι βασικές αρχές του gamification χρησιµοποιούνται για 
περισσότερο από µια δεκαετία σε τοµείς όπως 
εφαρµογές εµπλοκής πελατών του διαδικτύου (apps), σε 
φυλλάδια προώθησης, σε σχήµατα πιστότητας πελατών, 
σε προγράµµατα υγιεινής διατροφής και ζωής. Πολλές 
εταιρείες το έχουν εισάγει σε  προγράµµατα εµπλοκής 
των πελατών, εργαζοµένων ή συνεργατών . Με αυτό τον 
τρόπο παρακινούν το πελάτη, ή τον χρήστη να συνεχίζει 
να αγοράζει ένα προϊόν ή να εµπλέκει το ενδιαφέρον του 
χρήστη και να αυξάνει την παρακίνηση του.

Με ανάλογο σχεδιασµό µπορούµε να εµπλέξουµε το 
ενδιαφέρον των συµµετεχόντων ενός συνεδρίου για να 
αυξήσουµε την παρακίνηση και την ενεργό συµµετοχή 
τους. 

Τα οφέλη από την χρήση του Gamification 
περιλαµβάνουν :

! Αυξηµένη εµπλοκή 

! Υψηλότερα επίπεδα παρακίνησης

! Αυξηµένη αλληλεπίδραση

! Μεγαλύτερη Πιστότητα 

Αυτά τα οφέλη είναι σηµαντικά σε εταιρικά συνέδρια, 
συνέδρια πελατών και συνεργατών καθώς ένας από 
τους κύριους στόχους αυτών των συνεδρίων είναι να 
αυξήσουν τη συνοχή και την αφοσοίωση µέσα στο δίκτυο 
των συµµετεχόντων και την ενεργοποίησή τους για τους 
σκοπούς του συνεδρίου, όπως και να ενδυναµώσουν τις 
εργασιακές ή συνεργατικές σχέσεις.  

GAMES & GAMIFICATIONGAMES & GAMIFICATIONMOTIVATIONAL INTERACTIVE KEYNOTESMOTIVATIONAL INTERACTIVE KEYNOTES

Η δύναµη να πείθετε  -  Η µαγεία της έµπνευσης

Σχεδιάζουµε και διεξάγουµε παρουσιάσεις και οµιλίες 
που χαρακτηρίζονται από συναισθηµατική ευφράδεια. 
Η συναισθηµατική ευφράδεια µεταφράζει τις 
ποιότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε οµιλίες 
και παρουσιάσεις που παρακινούν, ενεργοποιούν και 
εµπνέουν τους ανθρώπους να πετύχουν καλύτερα 
αποτελέσµατα.

Οι παρουσιάσεις µας 
οµιλούν κατευθείαν στις 
πιο ψηλές προσδοκίες και 
φιλοδοξίες των 
ανθρώπων, κερδίζοντας µε 
αυτό τον τρόπο την 
αφοσίωση και τη 
δέσµευση των 
υφισταµένων σας και των συνεργατών σας. Η 
συναισθηµατική ευφράδεια περιλαµβάνει προηγµένες 
τεχνικές παρουσιάσεων που µετατοπίζουν το επίκεντρο 
στην ηγετική παρουσία και την αυθεντικότητα.  
Χρησιµοποιούµε για τον σχεδιασµό τις αρχές του 
digital storytelling και οι παρουσιάσεις µας περιέχουν 
πλήθος ιστοριών, αντιθέσεων, παροµοιώσεων και 
άλλων συναισθηµατικών σχηµάτων.

Οι οµιλίες που σχεδιάζουµε άρουν το νοητικό και το 
συναισθηµατικό δυναµικό των καλεσµένων σας, µε τη 
χρήση ιστοριών που εµπνέουν βγαλµένες από 
προσωπικές εµπειρίες, από την εξέλιξη της τεχνολογίας 
και της επιστήµης, από αποσπάσµατα ταινιών και 
τηλεοπτικών εκποµπών και από µαθήµατα ζωής των 
καλυτέρων µύθων της παγκόσµιας µυθολογίας. 

Οι παρουσιάσεις σχεδιάζονται ώστε να περιέχουν 
διαδραστικές δράσεις που να θέτουν τους 
συµµετέχοντες σε ενεργό ρόλο ο οποίος σε συνδυασµό 
µε την παρακινητική διάσταση δηµιουργούν τις 
κατάλληλες συνθήκες για “call for action”.  

Όλες οι κεντρικές οµιλίες µας είναι εµπνευσµένες και 
εκπαιδευτικές. Είναι σαν να παρακολουθείτε ένα µάγο 
να κάνει ένα κόλπο, και στη συνέχεια, να έχετε την 
δυνατότητα να σας δείξει πώς το έκανε. Είστε έτοιµοι να 
γευθείτε τη µαγεία και να µάθετε τη µυστική συνταγή; 

Μερικά θέµατα Keynote Παρουσιάσεων

! Η δύναµη να πείθετε - Η µαγεία της ιστορίας

! Πώληση Aikido - Πουλήστε µε µια ιστορία

! Experience based selling

! O ξυπόλητος ηγέτης

! Συναισθηµατική ευφράδεια

! Η µηχανή που άλλαξε τον κόσµο

! Gamification

! Ροή και επιχειρηµατική λειτουργία

! Τέχνη και επιχείρηση
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