Expo Experts
create your Exhibition narrative

A masterclass training by
Dimitris Papadimitriou - Startup Pathways

01 Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες μίας
startup για την αποτελεσματικότητά τους σε σύντομες συναντήσεις, είτε
αυτές είναι προγραμματισμένες είτε τυχαίες κατά τη διάρκεια μίας
Διεθνούς Έκθεσης.
Η μεγάλη πρόκληση σε μία Διεθνή Έκθεση είναι η εταιρεία να μην
παραμείνει μόνο στη διαφήμιση μέσω της παρουσίας της αλλά να
επιτύχει ενεργή διάδραση με τους επισκέπτες και να καθορίσει επόμενα
βήματα μαζί τους. Όχι απαραίτητα να κλείσει την πώληση αλλά να ορίσει
άμεσα μία επόμενη συνάντηση για πώληση ή και χρηματοδότηση.
Το Elevate Greece σε συνεργασία με την Startup Pathways προετοιμάζει
τους συμμετέχοντες της Expo 2020 DUBAI ώστε να επιτύχουν ουσιαστικά
αποτελέσματα και απόσβεση του χρόνου και του κόπου τους.
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Περιεχόμενο
Το
πρόγαμμα
εστιάζει
στην
προετοιμασία pitching, πωλήσεων και
ομαδικών διαπραγματεύσεων.
Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί το
γενικό version του pitching μέσω της
μεθοδολογίας ODYSSEY. Μέσω ενός
έξυπνου template θα χτίσουμε το
Pitching V.1. του Pitching Guidebook.
Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει την
προσαρμογή των Pitching Versions σε
περισσσότερες personas οι οποίες
μπορεί άμεσα να αναγνωριστούν σε μία
πώληση. Η αναγνώριση των personas
αυτών είναι μία άσκηση που επίσης θα
υλοποιηθεί κατά το workshop.
Το τρίτο βήμα είναι η προετοιμασία σε
τεχνικές πώλησης και παρουσίασης,
επιρροής και πειθούς. Απλές και εύκολες
τεχνικές, άμεσα συνδεδεμένες με τα
Pitching
Versions
που
θα
έχουν
δημιουγηθεί.

Τέλος θα παρουσιαστούν πρακτικές
βασικές αρχές διαπραγματεύσεων
σύμφωνα
με
τις
οποίες
οι
συμμετέχοντες θα προετοιμάσουν
επιχειρήματα
για
αντιμετώπιση
αντιρρήσεων και για τα απαραίτητα
στοιχεία που ενδιαφέρουν κάθε
persona
κατά
τη
διαδικασία
πώλησης.

www.startup-pathways.com
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Η ομάδα μας για το
Workshop
DIMITRIS PAPADIMITRIOU
Dimitris is a Learning and Development Professional,
accredited Coach and certified Facilitator.
He is Startup Pathways Founder, and also an
experienced entrepreneur at HR and L&D sector. He
also obtains a 16 year experience as a Credit
Manager and then a Learning Manager in several
Financial Institutions.
He is an experienced coach in Pitching, Service
Design, Personal Branding, Leadership and Sales.
Since 2012 he has been a coach for more than 300
startup founders in Greece, France, Romania,
Bulgaria and Spain and has trained more than 5.000
corporate executives in Greece, Balkans, Cyprus
and Middle East (pharma, heavy industry, telecoms,
financial sector).

PADELIS SPARTALIS
Padelis is an experienced Project Manager
dedicated to transform ideas into results. He is
Startup Pathways Project Manager and also the cofounder of Business Undercover podcast series.
He will be your liaison person before, during and
after the Workshop.

www.startup-pathways.com
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Χρήσιμες Πληροφορίες
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022
ώρα 18.00 - 21.00

Εγγραφή:
Για την συμμετοχή σας απαιτείται η εγγραφή σας εδώ :

Παραδοτέα:
Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν
δημιουργήσει το πρώτο Pitching Guidebook τους: το pitching template by
ODYSSEY version 1, τις συνήθεις personas που συμμετέχουν στις
συναντήσεις πωλήσεων, θα έχουν εκπαιδευθεί σε βασικές αρχές επιρροής,
πωλήσεων και ομαδικής διαπραγμάτευσης. Θα ετοιμάσουν επισης τις
αντιρρήσεις που δέχονται και τις απαντήσεις τους, επιχειρήματα και
στοιχεία που κάθε persona επιθυμεί να γνωρίζει για την startup τους.

Επικοινωνία:
email: info@startup-pathways.com
τηλ.: 6975877745
www.startup-pathways.com

www.startup-pathways.com

