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Βρείτε μια θέση κοντά μας. 
Για να συμμετέχετε δωρεάν σε μια από τις επόμενες συναντήσεις του SiPS, 
δηλώστε συμμετοχή στο email: info@ppplearn.com ή στο τηλέφωνο 210  80 34 617

Το SiPS είναι ένα μοναδικό καινοτόμο και διαρκές εργαστήρι ομιλίας και παρουσίασης σε μικρό ή 
μεγάλο ακροατήριο. Ακολουθώντας βιωματική προσέγγιση στη μάθηση βελτιώνετε γρήγορα την 
ικανότητα να εκφράζετε αποτελεσματικά τον εαυτό σας σε οποιαδήποτε περίσταση. 

Είτε είστε επαγγελματίας ή επιχειρηματίας, είτε είστε στέλεχος ή ψάχνετε 
για δουλειά, είτε είστε γονιός ή φοιτητής η συμμετοχή σας στο SiPS είναι ο 
πιο αποτελεσματικός, ο πιο ευχάριστος και ο πιο οικονομικά προσιτός 
τρόπος για να αποκτήσετε εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας. Με την 
εκμάθηση της αποτελεσματικής διατύπωσης και έκφρασης των ιδεών σας, 
θα είστε περισσότερο πειστικοί και θα αποκτήσετε περισσότερη 
αυτοπεποίθηση στις παρουσιάσεις.

Προσφέρουμε ένα διασκεδαστικό, άνετο και φιλικό περιβάλλον 
μάθησης που σας δίνει τη δυνατότητα να  αναπτύξτε τις 
ικανότητές σας με την υποστήριξη της ομάδας.

“Καλύτερες 
παρουσιάσεις

σημαίνει 
επαγγελματική 

επιτυχία”

“Καλύτερη 
επικοινωνία σημαίνει 
καλύτερες σχέσεις”

Steps in Public Speaking 



www.ppplearn.com      follow us: 

Πώς λειτουργεί
Μην ανησυχείτε! Όλοι οι μεγάλοι παρουσιαστές-ομιλητές 
ξεκίνησαν κάποτε από το επίπεδο που θα ξεκινήσετε 
εσείς τώρα. Το SiPS λειτουργεί σε ένα υποστηρικτικό 
περιβάλλον συνεχούς μάθησης. Εσείς ακολουθείτε ένα 
πρόγραμμα που θα το σχεδιάσετε σύμφωνα με τις 
ανάγκες σας και θα προχωράτε με το δικό σας ρυθμό. 
Θα σας δίνεται η δυνατότητα να ασκήσετε τις δεξιότητές 
σας στο ασφαλές, φιλικό και πολύ 
υποστηρικτικό περιβάλλον της 
ομάδας. Το περιβάλλον και το 
πρόγραμμα θα σας επιτρέψουν να 
οικοδομήσετε αυτοπεποίθηση και 
δεξιότητες με την ανάληψη κάθε 
νέου project. 
Προσφέρουμε ένα σύστημα μάθησης με δύο (2) επίπεδα 
δεξιοτήτων, πέντε (5) τομείς εξειδίκευσης, δεκαέξι (16) 
περιοχές επικέντρωσης και ενενήντα εννέα (99) 
challenge projects παρουσίασης που σας περιμένουν να 
διαλέξετε! 
Η προσέγγιση μας είναι βιωματική, δεν απαιτείται τα 
μέλη μας να παρακολουθήσουν διαλέξεις σχετικά με τις 
δεξιότητες παρουσιάσεων. Καθώς, κάθε συνάντηση είναι 
ένα εργαστήρι μάθησης μέσω της ανάπτυξης και της 
παρουσίασης ενός θέματος, δεν υπάρχει ανάγκη για έναν 
παραδοσιακό εκπαιδευτή. Το SiPS είναι κατά βάση ένα 
DIY (Do it yourself) πρόγραμμα. Παρέχουμε στα μέλη μας 
εγχειρίδια με τα απαραίτητα εργαλεία και τις τεχνικές, το 
περιβάλλον και το ακροατήριο για να μάθουν να 
παρουσιάζουν με επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση.  
Παρόλα, αυτά εάν κάποιος θέλει να επιταχύνει την 
εξέλιξή του μπορεί να συμμετέχει σε mini-workshops 
που θα παρέχονται στο πλαίσιο του SiPS. 
Οι συναντήσεις μας είναι κατάλληλες για όλους, 
ανεξάρτητα από την εμπειρία τους.  
Το SiPS είναι και κάτι παραπάνω! Λειτουργεί σαν μια 
κοινότητα. Τα μέλη του SiPS μπορούν να συμμετέχουν σε 
συζητήσεις, και σε βραδιές θεματικών παρουσιάσεων. 

Πώς εξελίσεστε
Η εποικοδομητική αξιολόγηση είναι η καρδιά ενός 
εξατομικευμένου προγράμματος SiPS. Το κλειδί για να 
γνωρίζετε πόσο καλά πηγαίνετε και πώς να βελτιωθείτε 
είναι η ανατροφοδότηση. Κάθε φορά που μιλάτε σε μια 
συνάντησή μας, λαμβάνετε ατομικά σχόλια από την 
ομάδα. Κάθε φορά που δίνετε μια ομιλία που έχετε 
προετοιμάσει, ένας αξιολογητής θα επισημάνει τα 

δυνατά σημεία και θα σας προτείνει 
βελτιώσεις. Αρχικά, θα επικροτηθείτε για την 
προσπάθειά σας, αργότερα θα επικροτηθείτε 
για την ικανότητά σας. Σύντομα θα 
διαπιστώσετε πόσο πολύτιμο είναι αυτό και 
πόσο γρήγορα σας βοηθά να βελτιωθείτε.

Ποιοι είμαστε
Από το 1994, η PPP έχει βοηθήσει εκατοντάδες 
ανθρώπους να σταθούν πιο σίγουροι μπροστά σε ένα 
ακροατήριο. Το υποστηρικτικό περιβάλλον και τα 
εξατομικευμένα προγράμματα μάθησης μέσα από την 
πράξη, είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν να γίνετε 
καλύτεροι ομιλητές.

Με περισσότερες από 3.000 ώρες εκπαίδευσης σε 
τεχνικές θεατρικής επικοινωνίας, συμμετοχή σε μεγάλα 
εταιρικά συνέδρια, συνεχή επιμόρφωση και 
παρακολούθηση των διεθνών τάσεων, είμαστε σίγουροι 
ότι μπορούμε να κάνουμε το όνειρό σας πραγματικότητα!

Γιατί να πληρώσετε 
χιλιάδες ευρώ για σειρά 
σεμιναρίων όταν 
μπορείτε να γίνετε 
μέλος του SiPS με ένα 
μικρό κόστος και 
ταυτόχρονα να 
γνωρίσετε 

ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχουν να σας 
παρουσιάσουν συναρπαστικά θέματα και να 
διασκεδάζετε ενώ μαθαίνετε;

Επισκεφθείτε το χώρο μας σήμερα! 
To SiPs είναι μια κοινότητα γεμάτη ενέργεια όπου μπορείτε να 
διασκεδάσετε και να μάθετε πώς να γίνετε καλύτεροι ομιλητές. 
Ελάτε σε μια συνάντηση με δωρεάν συμμετοχή.

“Γιατί να 
πληρώνετε πολλά 

όταν μπορείτε 
να μάθετε με λίγα”

“Σκοπός μας είναι
να αγαπήσετε τα

χειροκροτήματα” 


