ΗΓΕΣΙΑ – Everyone Deserves a Great Manager
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Η FranklinCovey σας προτείνει μία νέα σειρά 90-λεπτων Webinar που απαντά στις σημερινές προκλήσεις,
τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, εστιάζοντας στον τομέα του Leadership και των Πωλήσεων. Τα
προγράμματα υλοποιούνται ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα και προσφέρονται είτε ως
αυτοτελείς ενότητες, είτε ως ένα ολοκληρωμένο ‘Ταξίδι Γνώσης’ (Impact Journey), όπου η εκπαιδευτική
ενότητα συνοδεύεται από βίντεο με case studies, συνεντεύξεις γνωστών συγγραφέων, άρθρα και προαιρετικά- υποστήριξη για την εφαρμογή στην πράξη μέσα από ατομικές συναντήσεις καθοδήγησης
διαδικτυακά.

Διασφάλιση συμμετοχικότητας εν μέσω της πανδημίας
Τα στελέχη σας, στην προσπάθειά τους να πετύχουν τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα, υπό τις σημερινές συνθήκες,
έχουν την ανάγκη να ξεπεράσουν τις ανησυχίες τους, να
νοιώσουν αφοσίωση και να επικεντρωθούν στην προσπάθειά
τους. Με συγκεκριμένο εργαλείο αναπτύσσετε τη
συμμετοχικότητα της ομάδας μέσα από τακτικές ατομικές
συναντήσεις, ώστε να την βοηθήσετε να βρει λύσεις και να
διασφαλίσετε τους στόχους.

Καθοδηγήστε αποτελεσματικά την ομάδα σας εν μέσω των
σημερινών αλλαγών
Δείτε τι μπορείτε να κάνετε σήμερα για να εφαρμόσετε το
Μοντέλο της Αλλαγής και να βοηθήσετε την ομάδα σας να
επιβιώσει και να είναι αποτελεσματική και σε περιόδους
αλλαγής και αβεβαιότητας. Γνωρίστε τους 5 τύπους αντίδρασης
στην αλλαγή και τον αντίκτυπο που έχουν στα αποτελέσματα,
καθώς και τα 3 βήματα που ενδείκνυται να κάνετε άμεσα με
βάση τη σχετική έρευνα.

Επικαιροποιήστε το Όραμα και τη Στρατηγική στα
πλαίσια της σημερινής πραγματικότητας
Όσο καλά και αν έχουμε σχεδιάσει και επικοινωνήσει το
όραμα και τη στρατηγική, μια μεγάλη αλλαγή, όπως αυτή
της πανδημίας, είναι ικανή να αλλάξει επί της ουσίας το
χάρτη και να ανατρέψει τελείως τα δεδομένα. Αποκτήστε
εργαλεία πράξης για να επικαιροποιήσετε το όραμα και τη
στρατηγική άμεσα και αποτελεσματικά, όταν αυτό
απαιτείται, επικοινωνήστε την με την ομάδα και
μεγιστοποιήστε την απόδοση βλέποντας με την ομάδα κάθε
αλλαγή ως ευκαιρία.

Αναπτύξτε την Αξιοπιστία και την Εμπιστοσύνη στα πλαίσια
της σημερινής πραγματικότητας
Επιλέξτε και αναπτύξτε με συγκεκριμένο εργαλείο τις
μετρήσιμες συμπεριφορές που διασφαλίζουν τη
βελτιστοποίηση της προσωπικής σας αξιοπιστίας και την
αποτύπωση συμφωνημένης κοινής κουλτούρας. Η ανάπτυξη
εμπιστοσύνης μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά, ώστε να
διαχειριστούμε πιο εύκολα και γρήγορα τις ιδιαιτερότητες
της σημερινής κατάστασης.

Νέα Ισορροπία & Αποτελεσματικότητα
Η νέα καθημερινότητα και η έλλειψη διαχωρισμού ανάμεσα
σε προσωπική και επαγγελματική ζωή μπορεί να εύκολα να
εξαντλήσει τον άνθρωπο, καθιστώντας τον μη παραγωγικό.
Το μοντέλο του Ολοκληρωμένου Ατόμου θα βοηθήσει εσάς
και την ομάδα σας να παραμείνετε αποτελεσματικοί,
διατηρώντας ισορροπία και ποιότητα σε όλα τα επίπεδα της
δραστηριότητας σας.

26 Perrikou Str., 115 24, P. Psihiko, Athens | Τ 210 69.85.946-7
36 P. Sidirodromikou Stathmou Str., 546 27 Thessaloniki | Τ 2310 273.979
info@franklincovey.gr

www.franklincovey.gr

