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5 Σεπτεμβρίου 2017   
 
 
Προς: 
HR & Training Committee 
των τραπεζών μελών του Συνδέσμου 
 
 
Κύριοι / Κυρίες, 
 
 
Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:  

«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» 
  12 – 13 Οκτωβρίου 2017  
 
 
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με θέμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 και την 
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 στα Γραφεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Οδός 
Δημητρίου Καρατάσου 15, 4ος όροφος, Γρ. 401, 2024 Στρόβολος στις 08:00 – 14:45.  Η 
ώρα προσέλευσης έχει καθοριστεί στις 07:45.  
 
Ανάγκη Κατάρτισης: 
 
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο κατά την οποία έχει διαμορφωθεί ένα πολύ 
ανταγωνιστικό και αρνητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των εργασιών ενός στελέχους που 
εργάζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα, το έργο της ανάπτυξης του πελατολογίου του και της 
διατήρησης σε ικανοποιητικό βαθμό, έχει γίνει ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. 
 
Επομένως, η κατανόηση των αρχών των πωλήσεων κρίνεται πλέον ως απαραίτητο καθημερινό 
εργαλείο. Εξίσου σημαντική είναι η κατανόηση του ίδιου του πελάτη, των αναγκών που έχει ή που 
δείχνει ότι έχει, τι λέει ευθέως αλλά και τι υπονοεί, όχι μόνο με τις φράσεις του γραπτές ή προφορικές 
αλλά και με τη στάση του, το σώμα του. Παράλληλα με τις τεχνικές πωλήσεων η  κατανόηση της 
λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας θα συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση της ικανότητας των 
στελεχών που προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τέλος η διαδικασία της αντιμετώπισης των 
ιδιαίτερα δύσκολων πελατών και καταστάσεων αποτελεί έναν ακόμα λόγο για να παρακολουθήσει 
κανείς αυτό το ιδιαίτερα εντατικό και διαδραστικό σεμινάριο. 
 
Στόχοι: 
 
Το σεμινάριο στοχεύει να βοηθήσει τα στελέχη της τράπεζας εις τρόπον ώστε να φέρουν νέους 
πελάτες και  παράλληλα  να κρατήσουν τους υφιστάμενους. Το χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι 
ότι έχει  ιδιαίτερα βιωματικό χαρακτήρα αφού προσφέρει τη δυνατότητα στα στελέχη που θα το 
παρακολουθήσουν να βιώσουν πραγματικές εικονικές καταστάσεις με επιχειρηματικούς (small 
business) πελάτες και πελάτες λιανικής (Retail).   
 
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων των 
συμμετεχόντων. Η αναβάθμιση αυτή θα επιτευχθεί αφενός με την απόκτηση θεωρητικής κατάρτισης 
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σε θέματα που ενδιαφέρουν κάθε σύγχρονο στέλεχος, αφετέρου με την σε βάθος γνώση της 
πρακτικής από την καθημερινή επιτυχημένη τραπεζική τεχνική των Πωλήσεων μέσα από 
παραδείγματα, ασκήσεις και παρακολούθησης ταινιών. 
 
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενεργούν στα πλαίσια της σύγχρονης 

επιστήμης του Μάρκετινγκ, και ιδιαίτερα των Πωλήσεων. 

 
Σε ποιους απευθύνεται: 
 

➢ Στελέχη που προωθούν στους πελάτες τους Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως 
(Τραπεζικά, Επενδυτικά και Ασφαλιστικά Προϊόντα) 

➢ Διευθυντές Καταστημάτων 
➢ Υποδιευθυντές Καταστημάτων 
➢ RMs 
➢ Υπεύθυνοι Προϊόντων 
➢ Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Δικτύου 
➢ Στελέχη που έρχονται σε επαφή με την πελατεία (πρώτη γραμμή, υποστήριξη, παράπονα) 

Ούτως ώστε να εξοικειωθούν με πρακτικές τεχνικές που φέρνουν αποτέλεσμα στην άσκηση της 
καθημερινής τους εργασίας. 
 
Εισηγητής: 
 
κ. Δημήτρης Γ. Παυλάκης (πρώην Τραπεζικός Μεσολαβητής) 
 
Τραπεζικός, με πολλά χρόνια εμπειρίας σε διάφορες διευθυντικές θέσεις τ. Μεσολαβητής Τραπεζικών 
Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, εκπρόσωπος των Τραπεζών Εθνικής, Πειραιώς, Eurobank, 
Alpha Bank, Αττικής και HSBC, / Συνήγορος του Πελάτη του ομίλου της ΕΤΕ/ Διευθυντής 
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής / Διευθυντής Εναλλακτικών Δικτύων/ Διευθυντής Καταναλωτικής Πίστης/ 
Διευθυντής Μάρκετινγκ Καρτών κ.α.. Έμπειρος Εισηγητής και συγγραφέας πολλών άρθρων και 
βιβλίων σχετικών με το Τραπεζικό Μάρκετινγκ, τη Διαπραγμάτευση τις πωλήσεις και την 
εξυπηρέτηση πελατών. 
 
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.  Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται σε €173,73 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
 
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ.  Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της 
σχετικής επιχορήγησης.   

 
 

 
Αρχικό κόστος συμμετοχής: €267,00 + Φ.Π.Α 
 
Επιχορήγηση ανά άτομο: €144,00 
 
Καθαρό κόστος ανά συμμετέχοντα:  €173,73 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  
(για ΜΜΕ και ΜΕΓ επιχειρήσεις) 
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Παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή στην κα. Μαρία Βαρνάβα (στο e-mail 
m.varnava@acb.com.cy ή στο φαξ: 22665135) αποστέλλοντας το έντυπο δήλωσης συμμετοχής 
που επισυνάπτεται μέχρι την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017. 
 
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής επτά μέρες πριν από το σεμινάριο ή μη προσέλευσης του 
συμμετέχοντα παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη ότι το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να 
καταβληθεί. 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων, το σεμινάριο δεν θα 
πραγματοποιηθεί.  
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία 
Βαρνάβα στον Σύνδεσμο (τηλ. 22364613, email: m.varnava@acb.com.cy).  
 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.  
 
Με εκτίμηση, 
 

 
Μαρία Βαρνάβα 
Λειτουργός, Τομέας Εκπαίδευσης 
Για Γενικό Διευθυντή 
 
Κοινοποίηση:  Liaison Officers 
 
Συνημμένα (2) 
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