
Χαρακτηριστικά, Οφέλη και Αξία 

Χαρακτηριστικά Οφέλη Αξία για το Άτομο Αξία για τον Οργανισμό 

► Πρόγραμμα 
προσαρμόσιμο στις 
ατομικές ανάγκες

►Ευελιξία
 

►Απεριόριστη προσωπική 
ανάπτυξη

►Επίτευξη στόχων 
εργαζομένων

► Συγγραφή ομιλίας και 
παρουσίαση

►Κριτική σκέψη
►Αποτελεσματική 

απόδοση παρουσίασης

►  Ξεκάθαρη επικοινωνία
►  Εμπιστοσύνη

►Αποτελεσματική 
επικοινωνία 
εργαζομένων

►Καλύτεροι ηγέτες

► Εβδομαδιαίες 
διαδραστικές 
συναντήσεις

►  Διαρκής εμπειρία
►  Υπερνίκηση φόβων

►  Ενίσχυση δεξιοτήτων ►Βελτιωμένο ηθικό

►Ενισχυμένη απόδοση

► Αυθόρμητος Λόγος 
(Table Topics®) 

► Γρήγορη σκέψη ► Αυτοπεποίθηση ►Καλύτερη επικοινωνία 
με πελάτες

►  Αξιολογήσεις ►Ανεπτυγμένες δεξιότητες 
ακρόασης

►Εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση

►Αυξημένη αυτογνωσία

►Θετικό mentoring

►Περισσότερο 
παραγωγικές ομάδες

►Συμμετοχή σε ρόλους 
συναντήσεων

►Άνεση μπροστά σε 
ομάδα

►Αποτελεσματικές 
συναντήσεις

►Ευκαιρία πραγματοποίη 
σης συναντήσεων

► Δεξιότητες διαχείρισης 
χρόνου

► Αυτοπεποίθηση και 
αυτοκυριαρχία

►Αποτελεσματική 
οργάνωση και διεξαγωγή 
συναντήσεων

►Αυξημένη 
παραγωγικότητα

► Μικρές ομάδες ► Υποστηρικτικό 
περιβάλλον

► Θετική ατμόσφαιρα

►Χτίσιμο σχέσεων ►Καλύτερη ομαδική 
εργασία

►Βελτιωμένο ποσοστό 
παραμονής εργαζομένων

►Δυνατότητα 
εκπλήρωσης ρόλων 
αξιωματούχων

►Ευκαιρίες εξέλιξης 
ηγετικών δεξιοτήτων

►Ανάπτυξη ηγεσίας
►Προώθηση καριέρας

►Καλύτεροι ηγέτες

► Οικονομική συνδρομή ►Αποτελεσματικότητα 
κόστους

►Θετική απόδοση 
επένδυσης

►Θετική απόδοση 
επένδυσης

►Βελτιωμένες 
δεξιότητες ηγεσίας
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