
From Groups to Teams
Teams can generate magic! But, for this to occur, a 
‘pandemonium’ of information, opinions, proposals, 
even feelings and -of course- personal agendas has to 
be properly managed.

Now, how do you manage what you do not measure?

Pandemonium Management™ gives measurements!

Pandemonium 
Management™

For a wealth of unique insights into how to make a real team out of any group

join our Pandemonium Management Workshop™ in Athens 

on 

Tuesday 12, Tuesday 19 & Thursday 21 June 2018

Info: 210 7210320
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Βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management™ της Strategy 
Technics, το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε κάθε στέλεχος που 
συμμετέχει, από οποιαδήποτε θέση, σε ομάδες μέσα σε εταιρίες και 
οργανισμούς. Αφορά όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας μέχρι και το επίπεδο 
του CEO.

Θα ενταχθείτε σε μια ομάδα λίγων ατόμων όπου θα έχετε την πρόκληση να 
χειρισθείτε ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό θέμα και να φτάσετε σε μια 
κοινή απόφαση. Η δυναμική την οποία θα αναπτύξει στην πορεία της η 
ομάδα σας θα αποτυπωθεί και θα αξιολογηθεί με χρήση αντικειμενικών 
ποσοτικών μεθόδων.

Θα ακολουθήσει διεξοδική ανατροφοδότηση και θα έχετε την ευκαιρία να 
προσδιορίσετε με ακρίβεια τις λίγες αλλά καίριες βελτιώσεις που ως άτομο 
μπορείτε, θέλετε και αξίζει να επιφέρετε στον τρόπο συμβολής σας ως 
μέλος ή ως επικεφαλής ομάδων.

Τι θα κερδίσετε:

• επίγνωση των πολλών παγίδων που κρύβει κάθε ομαδική διαδικασία
• έναν εύχρηστο οδηγό για να αποφεύγετε τις παγίδες αυτές 
• έναν αντικειμενικό ‘καθρέφτη’ και μια μοναδική εικόνα του 

προσωπικού σας τρόπου συμμετοχής στην ομάδα
• τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσετε την αξία της δικής σας συμβολής 

σε οποιαδήποτε ομαδική προσπάθεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο Πειρασμός των Μοναχικών Αποφάσεων

Από τη διαίσθηση στη λογική επεξεργασία. Τι χρειάζονται οι ομάδες;
Αγελαία Σκέψη, το Φαινόμενο HIPPO και Άλλες Ομαδικές Παθογένειες
Πώς να αναγνωρίζετε και να αποφεύγετε τις παγίδες που καραδοκούν για κάθε ομάδα
Χρόνος Συμμετοχής Μελών Ομάδας
Το φαινόμενο τις άνισης συμμετοχής των μελών στην ομαδική διαβούλευση και τρόποι εξομάλυνσής 
του
Τρόπος Συμμετοχής Μελών Ομάδας
Ισορροπώντας ανάμεσα στη ανάγκη διερεύνησης των θεμάτων και στην τάση για επιχειρηματολογία 
Το Κλίμα της Ομάδας
Γιατί χρειάζεται και πως επιτυγχάνεται η συναισθηματική αποφόρτιση και η κοινωνική συντήρηση μιας
ομάδας
Συναίνεση και Δέσμευση
Τι είναι η συναίνεση, σε τι βαθμό απαιτείται ανάλογα με την συγκυρία και πώς επιτυγχάνεται; Υπάρχει 
η πολυτέλεια της συναίνεσης σε συνθήκες κρίσης; 

Μια Ομάδα μπορεί να κάνει 
θαύματα. Αλλά για να συμβεί 
αυτό, πρέπει να διαχειριστεί
με επιτυχία ένα ‘πανδαιμόνιο’ 
πληροφοριών, απόψεων, 
προτάσεων, ακόμη και 
συναισθημάτων…

Πως όμως διαχειρίζεσαι κάτι 
χωρίς να το μετράς; 

Το Pandemonium Management™ 
δίνει μετρήσεις!
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ

Principal της Strategy Technics με ειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και 
ανάπτυξης ομάδων.

Την περίοδο 2004-2012 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής στη Grundfos
Hellas βοηθώντας την εταιρία στην κατάκτηση της πρώτης θέσης της αγοράς Ελλάδας και 
Κύπρου. Στο διάστημα 2010-2011, ανέλαβε παράλληλα και τη θέση του Business Director για τις 
αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Κατά το προηγούμενο διάστημα είχε υπηρετήσει ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & 
Marketing στη Shelman (2002-2004) και ως Strategy Director, Sales Development Director και
Financial Planning Manager στη Diageo Hellas (1992-2002).

Είναι Διδάκτωρ του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ και 
κάτοχος MBA από το University of Washington.

Διδάσκει ΄Συστήματα Αποφάσεων’ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Athens MBA.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 990€ / άτομο  + ΦΠΑ 24%

740€ / άτομο  + ΦΠΑ 24% για δυο συμμετοχές και πάνω από 
την ίδια εταιρία

Το σεμινάριο διενεργείται με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Η πληρωμή του δικαιώματος 
συμμετοχής είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση θέσης στο σεμινάριο.

ΠΟΥ Seretis & Associates, Σταδίου 2Α & Μαραθωνοδρόμων, 154 52, Π. Ψυχικό Αθήνα

ΠΟΤΕ ΤΡΙΤΗ 12, ΤΡΙΤΗ 19 & ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 ΩΡΕΣ
-την 1η ημέρα (12/06/2018) 14:30-19:00
-την 2η ημέρα (19/06/2018) 15:00-19:00
-την 3η ημέρα (21/06/2018) ατομικές συναντήσεις διάρκειας 1,5 ώρας

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης – Δυνατότητα μερικής επιχορήγησης από ΛΑΕΚ

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με τον εισηγητή στο 210 7210320 ή στέλνοντας email: 

kokkalakis@strategytrechnics.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή
και δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, θα
χαρούμε να δεχθούμε άλλο άτομο στην
θέση σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε
γραπτή ακύρωση της συμμετοχής σας
μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία έναρξης, με χρέωση του 50%
του κόστους συμμετοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης σε διάστημα
μικρότερο των 5 ημερών δεν γίνεται
επιστροφή χρημάτων αλλά θα χαρούμε
να σας δούμε σε ένα από τα επόμενα
σεμινάρια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ALPHA BANK 245-00-2340011850
SWIFT CODE CRBAGRAA
IBAN CODE GR62 0140 2450 2450 0234 0011 850

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5054 006773 321
SWIFT CODE PIRBGRAA
IBAN CODE GR82 0172 0540 0050 5400 6773 321

Δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα

Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής συνεπάγεται αποδοχή 
των όρων και της πολιτικής ακύρωσης.
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Φόρμα
Εγγραφής Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και στείλτε την μαζί με το αντίγραφο κατάθεσης του 

δικαιώματος συμμετοχής στο kokkalakis@strategytechnics.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τον εισηγητή κ. Νίκο Κοκκαλάκη στο 210 7210320.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………

ΤΙΤΛΟΣ: ……………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………… ΚΙΝΗΤΟ: ………………….....................

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………………………………………………………………………

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………

ΑΦΜ: ………………………………………… ΔΟΥ: ………………….....................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: …………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………..

Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής συνεπάγεται αποδοχή των όρων και της πολιτικής ακύρωσης.
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