
“Η “Τέχνη του Πολέµου” του Sun Tzu είναι το παλαιότερο και 
πιο γνωστό στρατιωτικό εγχειρίδιο του κόσµου. Αν και 
γράφτηκε σχεδόν πριν από 2.500 χρόνια, εξακολουθεί, ακόµα 
και σήµερα, να είναι µακράν το πιο έγκυρο και σηµαντικό 
βιβλίο  στρατηγικής στον κόσµο. 

Περιέχει την ουσία, τις αρχές και τη σοφία της στρατηγικής 
δοίκησης και των κρίσιµων 
παραγόντων επιτυχίας στον 
πόλεµο. 

Πολιτικοί, στρατιωτικοί 
εµπειρογνώµονες και 
επιχειρηµατίες σε όλη την 
ιστορία, έχουν θεωρήσει την 
Τέχνη του Πολέµου του Sun Tzu 
ως σηµαντική πηγή σοφίας και  µυστικό όπλο για τη νίκη. 

H εφαρµογή των αρχών του Sun Tzu έχει επεκταθεί πέρα από 
το πεδίο της µάχης στην 
καθηµερινή ζωή. Eξακολουθεί 
να έχει µεγάλη σηµασία για µας 
σήµερα και παρέχει χρήσιµες 
ιδέες για την επίλυση 
πολύπλοκων ζητηµάτων 
διαχείρισης και για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων 
της εποχής µας.

Εάν κάποιος δεχθεί ότι το management αφορά τη στρατηγική 
και την εφαρµογή της, τότε το  
να αντιπαλέψει περιστάσεις και 
να ξεπεράσει εµπόδια µοιάζει 
σε κάτι µε τον πόλεµο. 

Αν και είναι θαυµάσια ιδέα να 
διαβάσει κανείς το βιβλίο, 
έχουµε επεξεργαστεί τις ιδέες 
του βιβλίου,  τις έχουµε 
προσαρµόσει στη σηµερινή πραγµατικότητα και τις έχουµε 
συνδέσει µε πρακτικές  ασκήσεις και παραδείγµατα 
επιχειρηµατικής στρατηγικής.  

Σε αυτό το διήµερο εργαστήρι, 
θα διερευνηθούν οι αρχές, οι 
κανόνες, και η σοφία του 
βιβλίου, και θα εξαχθούν  
πολύτιµα συµπεράσµατα και 
ιδέες για την  εφαρµογή στην 
καθηµερινή διoίκηση των 
επιχειρήσεων µας.
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ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ 

Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συµµετέχοντες θα 
είναι σε θέση να: 

! Εφαρµόζουν τις στρατηγικές αρχές του Sun 
Tzu στην στρατηγική σκέψη και να τις θέσουν 
σε εφαρµογή στις καθηµερινές 
δραστηριότητες διαχείρισης

! Σχεδιάζουν αποτελεσµατικές στρατηγικές 
µέσω στρατηγικών διαδικασιών σκέψης 

! Προσδιορίζουν τα δυνατά και αδύνατα 
σηµεία των ανταγωνιστών και να τα 
χρησιµοποιούν στη χάραξη στρατηγικής

! Κατανοούν τη φύση και τους κρίσιµους 
παράγοντες επιτυχίας στη σύγκρουση και 
στον ανταγωνισµό

! Συντάσσουν εναλλακτικές στρατηγικές, για να 
χτυπήσουν τα πιο αδύναµα σηµεία των 
ανταγωνιστών 

! Προσαρµόζονται στις νέες προκλήσεις 
γρήγορα και να προηγούνται των 
ανταγωνιστών

! Αναπτύσσουν το µαχητικό πνεύµα ενός 
πολεµιστή που διψά για νίκη 

! Χαράσσουν µακροπρόθεσµες άµεσες ή 
έµµεσες στρατηγικές για να διασφαλιστούν 
οργανωτικές επιτυχίες 

! Αναπτύσσουν εξαιρετική ικανότητα ηγεσίας
! Αναπτύσσουν στρατηγικές για να κρατήσουν 

και να παρακινήσουν τα στελέχη µε καλές 
επιδόσεις
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι  αρχές του Sun Tzu  είναι ένα πολύ πρακτικό και 
εύκολο toolbox που έχει αποδειχτεί πολύτιµο για 
νέους ή έµπειρους managers στις πωλήσεις, στο 
marketing, για ανώτατα και ανώτερα που 
λαµβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, για 
επιχειρηµατίες κάθε κλάδου. 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

! Το σεµινάριο αποτελείται από 9  ενότητες 
διάρκειας 2-3 ωρών (2 ή 3 ηµέρες), που 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η 
µια από την άλλη, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
προγραµµατισµού του πελάτη.

! Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει 
παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, role plays µε 
πραγµατικές καταστάσεις και Video. 

! Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να 
κυµαίνεται από 8 έως 15.

στελέχη 
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Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες :

1. “Η ΤΕΧΝΗ TΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ” του SUN TZU

! Το ιστορικό υπόβαθρο

! Τα περιεχόµενα των 13 κεφάλαιων του βιβλίου

!  Η σηµασία και το ενδιαφέρον της Τέχνης του 
πολέµου του Sun Tzu για την επιχείρηση 

! Επιχειρηµατική στρατηγική

! Στρατηγική & Στρατηγική Σκέψη

! Στρατηγικός Σχεδιασµός

2. ΟΙ ΑΡΧEΣ SUN TZU στη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

! Νίκη χωρίς απώλεια 

! Κυνήγι για το πλεονέκτηµα

! ∆ύναµη & Αδυναµία

! Σοκ & ∆έος

! Λούφα & Παραλλαγή

! Πληροφορία & Πρόγνωση

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

! Έννοια και ορισµοί

! Η δύναµη του οράµατος

! Καθορισµός στρατηγικών προτεραιοτήτων 

! Η διαδικασία της ανάπτυξης στρατηγικών 
στόχων

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ SUN TZU 

!  Ανάπτυξη

!  Άµυνα

!  Πλαγιοκόπηση

! ∆ιάσπαση

! Μετωπική σύγκρουση

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

! Εκτίµηση Κατάστασης

! Επιλογή Πεδίου Μάχης

! ∆ιάταξη ∆υνάµεων

! Επίθεση ή Άµυνα 

! Τα βασικά συστατικά µιας στρατηγικής

! Αξιολόγηση στρατηγικής

! Εναλλακτικά Σχέδια 
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«Όταν γνωρίζεις τον εχθρό και τον 
εαυτό σου, µπορείς να δώσεις εκατό 
µάχες χωρίς φόβο. 
Όταν δεν γνωρίζεις τον εχθρό, αλλά 
γνωρίζεις τον εαυτό σου, για κάθε νίκη 
που πετυχαίνεις θα υφίστασαι µια 
ήττα.
Εάν δεν γνωρίζεις ούτε τον εχθρό ούτε 
τον εαυτό σου, τότε σε κάθε µάχη θα 
υποχωρείς»

- Sun Tzu
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