
ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ:

Η  μεθοδολογία  μας,  επιτρέπει  στους  συμμετέχοντες  να
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Το  πρόγραμμα  Dynargetic  People  Management,  εφοδιάζει  τους  manager  με  ένα 
ισχυρό  εργαλείο  ικανοτήτων  επικοινωνίας  και  διαπραγμάτευσης  για  την  επιτυχή 
διαχείριση  των ομάδων,  των προϊσταμένων,  των συναδέλφων,  των πελατών  και  των
εξωτερικών ενδιαφερόμενων.

βελτιώσουν  τις  υπάρχουσες  γνώσεις  τους και να 
προσθέσουν νέες  γνώσεις  μέσω έντονης δράσης, 
πρακτικής,  εξατομικευμένης  ανατροφοδότησης και 
συλλογισμού. Η  αποτελεσματικότητα της  μεθόδου  μας  
προκύπτει  από την εστίαση στο "πώς" (εργαλεία) αντί για
το "τι" (περιεχόμενο). Έχουμε περισσότερα από 35 χρόνια

που διοικούνται,  των  υφιστάμενών  τους  και  των 
διαπραγματευτών.

• Χτίζει, διευκολύνει και ενισχύει τις σχέσεις
• Αυξάνει την παρακίνηση και τη δέσμευση της 
      ομάδας 
• Χτίζει μια ενιαία κουλτούρα ηγεσίας
• Δημιουργεί ένα πιο επιτυχημένο οργανωτικό  
      οικοσύστημα 

εμπειρίας όπου  μέσω  καθοδηγούμενων συζητήσεων,
ενισχύουμε  τις  δεξιότητες  των  μάνατζερς  των  ατόμων 

 
•   Προωθεί την ανάπτυξη του προσωπικού
•  Βελτιώνει τις διαπραγματευτικές ικανότητες
•   Αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη
•  Βελτιώνει την διατήρηση των εργαζομένων

Η αποτελεσματική  επικοινωνία  με  τους  ανθρώπους,  τόσο 
εντός  όσο  και  εκτός  ενός  οργανισμού,  είναι  ουσιαστικής
 σημασίας  για  την  επιτυχία  ενός  μάνατζερ. Το  πρόγραμμα
Dynargetic  People  Management,  το  οποίο  εφαρμόζεται
σε όλη την οργανωσιακή  δομή της  εταιρείας,  παρέχει  τα
απαραίτητα εργαλεία για άμεση εφαρμογή, επιταχύνοντας
 την  προσωπική  ανάπτυξη. Υπό  αυτή  την  έννοια 
είμαστε σε  θέση  να  εφοδιάσουμε  τους  μάνατζερς με 
εργαλεία  πρακτικής  επικοινωνίας,  διαπραγμάτευσης, 
δεξιότητες επιρροής και παρακίνησης με  άμεση 
αξιοποίηση  σε  καθημερινές  καταστάσεις  με  εσωτερικούς 
και  εξωτερικούς  ενδιαφερόμενους,  ομάδες, 
προϊστάμενους,  συναδέλφους  και πελάτες.

ΜΑΝΑΤΖΕΡ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το  Dynargetic  People  Management  προσφέρει  μια  σταθερή  προσέγγιση,  από  επάνω  προς  τα  κάτω,  μέσω  της 
οργανωτικής ιεραρχίας. 5 ενότητες προγράμματος, 10 συμμετέχοντες ανά ομάδα.

4η Ενότητα
Διαχείριση Συναδέλφων

3η Ενότητα 
Διαχείριση Προϊστάμενου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ DYNARGIE

ΣΧΕΤΙΚΑ

 Ποιότητα: Τα εργαστήριά μας αξιολογούνται με 3 στα 4 και άνω

 Εμπειρία: Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία

   Σταθερότητα  Συμβούλων: Το 75% των συμβούλων  μας μένουν μαζί  μας  για  περισσότερα απο 5  χρόνια

 Διεθνής Προσέγγιση: Η Dynargie έχει αναπτυχθεί σε 4 ηπείρους, 14 ζώνες ώρας και 11 γλώσσες

5η Ενότητα
Διαχείριση Εξωτερικών 

Ενδιαφερόμενων & Πελατών

1η & 2η Ενότητα 
Διαχείριση ομάδας

Ο Μάνατζερ ως Διευκολυντής: 
Πώς να διασφαλίσεις την ισορροπία μεταξύ καθοδηγητικής και 
συμμετοχικής προσέγγισης.
Επικοινωνία προς τα Άνω:  
Πώς να δημιουργήσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τον          
προϊστάμενό σου.

Ο Υπεύθυνος Ομάδας:  
Πώς να αξιοποιήσεις την δυναμική μιας ομάδας για την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων.

Ο Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης: 
Πώς να κατανοήσεις την άποψη του άλλου για την οικοδόμηση 
καλύτερων κοινών λύσεων.
Ο Μάνατζερ ως Χειριστής Επικοινωνίας: 
Πώς να κάνεις τους άλλους να "αγοράσουν" μια ιδέα μέσω της 
αποτελεσματικής συζήτησης.

www.dynargie.gr

Η Dynargie είναι μια δυναμική συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα management και εκπαίδευσης, με έμφαση στην 
άσκηση επιρροής  και  στη  διαχείριση  της  θετικής  αλλαγής  τόσο στα άτομα όσο και  στους  οργανισμούς.  Ιδρύθηκε 
στην Ελβετία το 1982 και δραστηριοποιείται σε πάνω απο 10 χώρες σε 11 διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές 
κουλτούρες. Μέσα από τις μοναδικές της μεθόδους  εκπαίδευσης  και  συμβουλευτικής,  οι  οποίες  παρέχονται  από  
μια  διεπιστημονική  ομάδα  συμβούλων,  βοηθά  στο  μετασχηματισμό  της  διαφορετικότητας  σε  αρμονία  και  κάνει 
τους ανθρώπους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς.


