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Από το 1981, συμβάλλουμε 

αδιάκοπα στην προσπάθεια 

των επιχειρήσεων  

για βέλτιστα αποτελέσματα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ



Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις από 
όλους τους κλάδους , μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις καθώς 
και  επιχειρήσεις του Fortune 500.



“Never stop dreaming, 
        never stop believing, 
               never give up, 
                      never stop trying, and 
                              never stop learning.”
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Αγαπητοί συνεργάτες,

Η DOOR Training & Consulting, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία, που ξεκίνησε πριν 
δεκαπέντε (15) χρόνια στην Ελλάδα ως γραφείο της DOOR International, παρουσιάζει μια 
σειρά από κορυφαία προϊόντα και διεθνείς αντιπροσωπείες στον τομέα της εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων. 

Αποστολή μας, να αναπτύσσουμε τους ηγέτες και τα ταλέντα της επιχείρησής σας, 
υλοποιώντας προγράμματα όπως αυτά που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες, 
εξασφαλίζοντας μετρήσιμα αποτελέσματα (business impact). 

•	 		Getting	Things	Done	 (GTD™):	Η δημοφιλέστερη μεθοδολογία αύξησης της 
παραγωγικότητας (Stress Free Productivity). σελ. 6

•	 	Accountability	Builder™	&	Leadership	Builder™:	Η βραβευμένη μεθοδολογία για 
τη δημιουργία κουλτούρας Accountability στην επιχείρησή σας. Υπολογίζουμε το 
δείκτη Workplace Accountability Index (AWI) πριν τις εκπαιδευτικές δράσεις. σελ. 8

•	 	Core	Strengths™	Results	through	relationships: Εργαστήριο ενίσχυσης της 
συνεργασίας και επικοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης. 
σελ. 13

•	 	Customer	Centered	Selling	(CSS)™: Μια από τις πλέον καταξιωμένες μεθοδολογίες 
συμβουλευτικής πώλησης που αρχικά εφαρμόστηκε στη Xerox και είναι βασισμένη 
στο best seller βιβλίο του Rob Jolles. σελ. 14

•	 	Silega	Expedition™: Business simulation που αναπτύσσει πληθώρα δεξιοτήτων στο 
πλαίσιο αποστολής ανάβασης στο Everest. σελ. 15

•	 	Corporate	Health	Program	&	Corporate	Fitness	Program: Δύο προγράμματα που 
στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης των στελεχών σας. 
σελ.	16	&	σελ.	29

•		 	Neuro-Agility	Boost	Brainpower	and	Learning:	Πρόκειται για το νέο πρότυπο 
ανάπτυξης ταλέντων και ενίσχυσης της απόδοσης, που μετρά και επιτρέπει την 
κατανόηση του νευρολογικού σχεδιασμού και των παραμέτρων που μπορούν να 
βελτιστοποιήσουν την απόδοση του εγκεφάλου. Το Neuro-Agility βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών επιχειρήσεων και παρουσιάστηκε στο ετήσιο 
συνέδριου του American Association for Talent Development (ATD). σελ. 18
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•	 	Performance	Works	 -	 Managing	 Performance	 for	 Results®:	 Πρόγραμμα 
που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες People Managers,  που έχουν ως βασική 
προτεραιότητα τη διαχείριση της απόδοσης των υφισταμένων τους, τόσο σε 
καθημερινή βάση (Feedback) όσο και κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων & ετήσιων 
συνεδριών αξιολόγησης απόδοσης (performance appraisal reviews). σελ.	20

•	 	Real	EQ™:		Πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης (Emotional Intelligence) που 
απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες στελεχών επιχειρήσεων. σελ.	22

•	 	Διαχείριση	Συναισθηματικής	Αναστάτωσης	για	τη	βελτίωση	της	επίδοσης	
στην	εργασία:	Το συγκεκριμένο εργαστήριο εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις 
ατομικές συνεδρίες καθοδήγησης (coaching) συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση 
της συναισθηματικής αναστάτωσης που βιώνουν τα στελέχη κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους. Η αναστάτωση αυτή, σχετίζεται με υψηλά επίπεδα εργασιακής πίεσης, 
αρνητικής ψυχολογίας και χαμηλής παραγωγικότητας. σελ.	25

•	 	Lean	Six	Sigma	(6σ):	Εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση 
πιστοποιήσεων Yellow, Green & Black Belt. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο 
εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο. σελ.	26

•		 	ITIL	-	IT	Service	Management,	DevOps,	SCRUM: Εκπαιδευτικά προγράμματα 
που οδηγούν στην απόκτηση των σχετικών πιστοποιήσεων στα θέματα ποιότητας 
τμημάτων πληροφορικής. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και 
εξεταστικό κέντρο. σελ.	27

Επιπλέον, προσφέρουμε την πλατφόρμα Code	Of	Talent	Microlearning	(σελ.	28)	 
που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τάσεις διεθνώς στον τομέα του Learning & 
Development, διασφαλίζοντας την αφομοίωση της γνώσης μετά την εκπαίδευση 
(knowledge transfer).

Η προσήλωση μας στην δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας και 
ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης στους πελάτες μας, αποτελεί για εμάς δέσμευση. Το 
πάθος για αυτό που κάνουμε, συνεχίζει να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα στην 
επίτευξη του οράματός μας, να κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα της ανάπτυξης 
στελεχών επιχειρήσεων.

  Ευχαριστούμε
  H ομάδα της DOOR Training & Consulting



Η	τέχνη	της	
παραγωγικότητας	
χωρίς	άγχος
To Getting Things Done (Πώς να 
Ολοκληρώνετε τις εργασίες  σας) 
παρέχει πραγματικές λύσεις για 
τη μετατροπή της πολυδιάστατης  
και απαιτητικής καθημερινότητας 
σε έναν ολοκληρωμένο και πιο 
παραγωγικό τρόπο εργασίας και 
ζωής.

Απευθύνεται σε: Όλες τις βαθμίδες 
στελεχών που:

-   Έχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες 
e-mail στο inbox τους

-  Αποθηκεύουν τις εργασίες τους 
σε πολλαπλά μέσα (post it, 
χαρτί, κινητό, agenda κλπ.)

-  Αξιοποιούν τον εγκέφαλό τους 
ως σύστημα αποθήκευσης και 
υπενθύμισης με αποτέλεσμα 
να θυμούνται εκκρεμότητες σε 
λάθος στιγμές ή να τις ξεχνάνε

-  Βιώνουν ένα χάος υπερ-
πληροφόρησης και χάνουν 
χρόνο αναζητώντας 
πληροφορίες και δεδομένα

-  Ενδιαφέρονται να γνωρίσουν 
την κορυφαία μεθοδολογία 
αύξησης παραγωγικότητας 
διεθνώς.

Διάρκεια: Οκτώ (8) ή Δεκαέξι (16) ώρες

Οφέλη συμμετοχής:

•	 		Αυτό-οργάνωση.

•	 	Συγχρονισμός	όλης	της	απαιτούμενης	πληροφορίας	(e-mail,	calendar,	tasks	
κλπ.) σε όλες τις συσκευές (Η/Υ, laptop, κινητό, tablet).

•	 	Οριζόντια	&	κάθετη	διαχείριση	ενεργειών	και	εργασιών	(tasks)	με	
αποτελεσματικά εργαλεία που πετυχαίνουν αύξηση της παραγωγικότητας 
χωρίς άγχος (stress free productivity).

•	 	Δημιουργία	της	ιδανικής	κατάστασης	απόδοσης	(optimal	performance	
state)

•	 	Αντιμετώπιση	θεμάτων	που	προκύπτουν	από	την	αναποτελεσματική	
επικοινωνία των άλλων, τις διακοπές εργασίας (disruptions), τη διαχείριση 
μεγάλου όγκου email, την άναρχη αρχειοθέτηση και την αποθήκευση 
πληροφοριών σε πολλά σημεία που δυσκολεύει την ανάκτηση.

•	 	Οργάνωση	πληροφοριών	με	ξεκάθαρο	τρόπο,	με	σωστή	κατηγοριοποίηση	
με βάση πώς και πότε χρειάζεται πρόσβαση σε αυτές.

•	 	Εξασφάλιση	χρόνου	για	στρατηγική	και	δημιουργική	σκέψη.

•	 	Ποιοτική	προσωπική	ζωή	που	αποτελεί	βάση	για	την	αποτελεσματικότητα	
στην επαγγελματική ζωή.

Getting	Things	Done® 
Το	Getting	Things	Done	(GTD)	αποτελεί  το δημοφιλέστερο σε διεθνές 
επίπεδο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που έχει βοηθήσει 
εκατομμύρια στελέχη και επιχειρήσεις να μετατρέψουν το χάος, σε τάξη.

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
Web:	www.doortraining.gr		e-mail:	info@doortraining.gr

Αποκλειστικοί	αντιπρόσωποι	σε	Ελλάδα	&	Κύπρο

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου επικτρατεί η πολυκαναλική 
υπερπληροφόρηση, το σύστημα GTD βάζει τάξη στο χάος, μειώνοντας το 

stress και αυξάνοντας την παραγωγικότητα των στελεχών.
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Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής του (πριν δεκαπέντε (15) περίπου χρόνια), το Getting 
Things Done (GTD) καταξιώθηκε ως ένα από τα βιβλία με την μεγαλύτερη επιρροή στον τομέα 
της ατομικής παραγωγικότητας και αυτό-αποτελεσματικότητας.  Έχει εκδοθεί σε περισσότερες 
από 28 χώρες.

Τα πέντε (5) βήματα του GTD®, θα σας επιτρέψουν να βάλετε τάξη στο χάος των εισερχόμενων 
εργασιών, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απογειώσετε την αποδοτικότητα, τη δυναμική και 
τη δημιουργικότητα σας. Σας ανακουφίζει από το άγχος των εργασιών και εκκρεμοτήτων της 
καθημερινότητας, βοηθώντας σας να εστιάσετε στις σημαντικές εργασίες με διαύγεια και 
αυτοπεποίθηση (mind like water). 

Η δεύτερη ημέρα εκπαίδευσης αφορά σε πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της μεθοδολογίας GTD με εργαλεία που 
προσαρμόζονται σε κάθε εκπαιδευόμενο όπως, χαρτί, excel, Task Management εφαρμογές όπως Outlook Task Manager και 
συγχρονισμό όλων των συσκευών (ΗΥ, Tablet, κινητό) των εκπαιδευομένων. 

Ενδεικτικό πελατολόγιο διεθνώς:
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Γενικές	
πληροφορίες	για	
το	εργαστήριο
Διάρκεια: Μια (1) ημέρα

Απευθύνεται:	Σε όλες τις 
βαθμίδες στελεχών, τόσο σε 
ατομικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο τμήματος

Οφέλη:	 
•	Βελτίωση	κλίματος	στην	ομάδα 
•	Μείωση	συγκρούσεων 
•		Δημιουργία	ομάδας	υψηλής	

απόδοσης 
•Αύξηση	παραγωγικότητας

Εκπαιδευτικό	Υλικό:	 
Πλήρες εγχειρίδιο 
εκπαιδευομένων (learner guide)

Facilitator:	 
Πιστοποιημένη στη μεθοδολογία 
Core Strengths™

Ανακαλύψτε	τα	δυνατά	σημεία	του	εαυτού	σας,	των	
συναδέλφων	και	των	μελών	της	ομάδας	σας.	Βελτιώστε	τη	
συνεργασία	και	την	επικοινωνία	στο	τμήμα	και	την	ομάδα	σας.

Ποια	είναι	τα	δυνατά	σας	σημεία	και	πώς	τα	
αξιοποιείτε	στις	σχέσεις	σας	με	τους	άλλους;

Το επιστημονικά επικυρωμένο εργαλείο Strength 
Deployment Inventory (SDI) αποκαλύπτει 
γιατί κάνετε ότι κάνετε,  τα κίνητρά σας, τις πιο 
αυθεντικές συμπεριφορές σας, καθώς και τα 
δυνατά σας σημεία, όταν αλληλεπιδράτε με 
άλλους. Σας προσφέρει επίσης πληροφορίες 
που εσείς και η ομάδα σας πρέπει να γνωρίζετε 
προκειμένου να λάβετε τις σωστές αποφάσεις 
και να δημιουργήσετε ισχυρές σχέσεις με τους 
συναδέλφους σας, που οδηγούν σε ομάδες 
υψηλής απόδοσης (High Performing Teams).

Το SDI σας βοηθάει να δείτε τον εαυτό σας στο 
Motivational Value System (MVS) με βάση τις 
προτεραιότητες που δίνετε στους ανθρώπους 
(People), την απόδοση (Performance) και τις 
διαδικασίες (Processes).

Εκπαιδευτικές	ενότητες:

1.  Αξιολόγηση κινήτρων:  
Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά

2.  Αξιολόγηση κινήτρων:  
Όταν υπάρχει σύγκρουση (conflict)

3.  Δυνατά σημεία:  
Γνωρίστε τι κρύβεται πίσω από αυτά

4.  Δυνατά σημεία:  
Αποτρέψτε την υπερβολική χρήση τους

5.  Επικοινωνήστε με το κατάλληλο στυλ: 
Χρησιμοποιήστε την γλώσσα του SDI

Οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν την ατομική 
τους αναφορά. Στην τελευταία ενότητα της 
εκπαίδευσης, παρουσιάζεται συνολικό γράφημα 
με το προφίλ όλων των μελών της ομάδας.

Αριθμός Core Strengths Facilitators διεθνώς:

4.237
Αριθμός στελεχών που έχουν αξιοποιήσει  

το Core Strengths™:

2.198.637

Αποκλειστικοί	αντιπρόσωποι	
σε	Ελλάδα	&	Κύπρο

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα	 
Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 

Web:	www.doortraining.gr		e-mail:	info@doortraining.gr
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Γενικές	
πληροφορίες	
για	το	
εργαστήριο
Διάρκεια: Δύο (2) ημέρες

Απευθύνεται:	Σε όλες τις 
βαθμίδες στελεχών πωλήσεων 
(B2C & B2B) και σε Διευθυντές 
Πωλήσεων

Εκπαιδευτικό	Υλικό:	 
Έγχρωμο εγχειρίδιο & το 
βιβλίο Customer Centred 
Selling (CSS) εφόσον το 
επιλέξετε.

Facilitators:	 
Πιστοποιημένοι από τον  
δημιουργό της μεθοδολογίας 
και συγγραφέα του βιβλίου 
CCS, Robert L. Jolles

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
Web:	www.doortraining.gr		e-mail:	info@doortraining.gr

Γνωρίστε	μια	από	τις	δημοφιλέστερες	μεθοδολογίες	
συμβουλευτικής	πώλησης	διεθνώς.

Γνωρίστε πώς αγοράζει ο πελάτης σας!

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Customer 
Centered Selling - CCS), τα στελέχη πωλήσεων 
της εταιρίας σας, μαθαίνουν πώς να μιλάνε 
στους πελάτες τους. Όχι για το προϊόν και τα 
πλεονεκτήματά του αλλά για τον πελάτη και 
τις ανάγκες του. Οι πωλητές θα μάθουν ποιο 
είναι το επίπεδο ενδιαφέροντος του πελάτη 
για την αγορά και ακολούθως θα ρυθμίσουν 
τη συζήτηση της πώλησης σε αυτό το επίπεδο. 
Αν ο πελάτης είναι ικανοποιημένος με το 
υφιστάμενο προϊόν/υπηρεσία, δεν θα αγοράσει 
οτιδήποτε από τον σύμβουλο πωλήσεων. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να λειτουργούν ως 
σύμβουλοι και όχι ως πωλητές:

1.  Κάνοντας ερωτήσεις για το παρελθόν  
και την τρέχουσα κατάσταση για να 
διερευνήσουν / εντοπίσουν  το πρόβλημα.

2.  Κάνουν αναγνωριστικές ερωτήσεις για να 
αναγνωρίσουν / κατανοήσουν καλύτερα το 
πρόβλημα ή να το αναδείξουν.

3.  Αφού αναδείξουν το πρόβλημα, 
προσπαθούν να εξηγήσουν στον πελάτη ότι 
πρέπει να κάνει κάτι για αυτό.

4.  Κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε 
ο πελάτης να νιώσει την επίδραση του 
προβλήματος στο μέλλον (αν δεν επιλυθεί).

Εργαστήριο
Πελατοκεντρικών

Πωλήσεων

Αποκλειστικοί	αντιπρόσωποι	σε	Ελλάδα	&	Κύπρο
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Τι	είναι	το	Corporate	Health	Promotion	Program;

Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που προάγει την υγεία και την 
ευεξία των υπαλλήλων και στελεχών επιχειρήσεων απαντώντας στις ανάγκες 
του σύγχρονου τρόπου ζωής και εργασίας.
Σχεδιάζεται βάσει των αναγκών και απαιτήσεων της επιχείρησης και κατά 
περίπτωση περιλαμβάνει:
•	 		Ομαδικές	health	coaching	συνεδρίες	με	διαδραστικό	χαρακτήρα	(2	ώρες)	

κατά τις οποίες εφαρμόζονται τεχνικές για την αλλαγή καθημερινών 
συνηθειών.

•	 	Προγράμματα	εστιασμένα	στην	πρόληψη	συγκεκριμένων	χρόνιων	νόσων	
(πχ. διαβήτης, παχυσαρκία, καρδιαγγειακές παθήσεις)

•	 	Health	checks	(ετήσια,	ή	ανά	εξάμηνο)
•	 	Αξιολόγηση	του	εταιρικού	προφίλ	υγείας	και	παρακολούθηση	προόδου	ανά	

έτος.
•	 	Δυνατότητα	πιστοποίησης	με	βάση	το	Workplace	Health	Achievement	Index	

(American Heart Association)

Επιστημονικές μελέτες ενισχύουν τη σημασία της ολιστικής αντιμετώπισης της 
υγείας στην εργασία για βελτίωση της ποιότητας ζωής, της παραγωγικότητας, 
της μακροζωίας και της μείωσης του κόστους περίθαλψης.

Οι περισσότερες χρόνιες παθήσεις μπορούν να προληφθούν με μικρά απλά 
βήματα βελτίωσης των συνηθειών μας (The power of habit).

Θεματικές	ενότητες:

•	 Βελτίωση	διατροφής
•	 Αύξηση	δραστηριότητας
•	 Διαχείριση	βάρους
•	 Πρόληψη	καρδιοπαθειών
•	 	Πρόληψη	σακχαρώδους	

διαβήτη
•	 Διαχείριση	άγχους	
•	 	Πρόληψη	μυοσκελετικών	

προβλημάτων
•	 	Αντιμετώπιση	διαταραχών	

ύπνου
•	 Αντιμετώπιση	καπνίσματος
•	 Νέος	γονέας	και	εργασία
•	 	Συναισθηματική	υγεία	και	

ευεξία

Corporate Health Promotion Program
“Improving Business through a culture of health” 

“Health is not everything, but without health, everything is nothing.” – Schopenhauer.

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
Web:	www.doortraining.gr		e-mail:	info@doortraining.gr
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Οφέλη	για	τα	στελέχη	σας:

Έρευνες* δείχνουν ότι  οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε 
evidence-based health promotion προγράμματα :
•	 Βελτιώνουν	τη	διατροφή	τους	(60%)
•	 Έχουν	περισσότερη	ενέργεια	(44%)
•	 Νιώθουν	λιγότερο	στρες	(46%)
•	 	Παρουσιάζουν	μείωση	της	αρτηριακής	πίεσης	(28%)	και	

της	χοληστερίνης	(23%)

Οφέλη	για	την	επιχείρηση:

Οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα δεκτικοί σε προγράμματα 
βελτίωσης της υγείας στην εργασία. Οι έρευνες* δείχνουν:
✓ 	Αύξηση	της	παραγωγικότητας	(45%)
✓	 Βελτίωση	ποιότητας	εργασίας	(36%)
✓	 Λιγότερες	μέρες	ασθένειας	(36%)
✓	 Υψηλότερο	ποσοστό	ικανοποίησης	από	την	εργασία	(33%)

Corporate	Health	Promotion	–	Τρία	επίπεδα	

Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες στελεχών μιας επιχείρησης 
προσφέροντας υπηρεσίες σε τρία επίπεδα.
Επίπεδο	1:		Health Day, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εταιρικής Υγείας, Διαδραστικά Workshops για τη βελτίωση 

καθημερινών συνηθειών με συγκεκριμένη θεματολογία.
Επίπεδο	2:		Group coaching, ομαδικές δράσεις, συμμετοχή σε αθλητικά events, τακτικοί έλεγχοι υγείας.
Επίπεδο	3:		Εξατομικευμένες υπηρεσίες health & life coaching για την επίτευξη προσωπικών στόχων υγείας και 

ποιότητας ζωής.

* Nielsen Employee Health Survey 2016

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
Web:	www.doortraining.gr		e-mail:	info@doortraining.gr
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Γενικές	
πληροφορίες
Διάρκεια: 
Δεκαέξι (16) ώρες ομαδική 
εκπαίδευση στην αίθουσα &  
Τρεις (3 ώρες) ατομικό coaching 

Δομή	προγράμματος:

1η	φάση:	Το πρόγραμμα ξεκινάει 
με την πρώτη ημέρα ομαδικής 
εκπαίδευσης στην αίθουσα 
(διάρκεια 8 ώρες). 

2η	φάση:	Στη συνέχεια 
ακολουθούν οι ατομικές συνεδρίες 
coaching. Προβλέπονται 3 
ατομικές συνεδρίες (διάρκειας 
μιας (1) ώρας), για κάθε έναν από 
τους συμμετέχοντες). 

3η	φάση:	Το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται με την δεύτερη 
ημέρα εκπαίδευσης στην αίθουσα 
(διάρκεια οκτώ (8) ώρες).

Απευθύνεται: 
Σε όλες τι βαθμίδες 
στελεχών. Μέγιστος αριθμός 
εκπαιδευομένων ανά τμήμα: 
Εννέα (9)

Οφέλη	συμμετοχής

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αίθουσα σε συνδυασμό με τις ατομικές συνεδρίες 
coaching συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της συναισθηματικής αναστάτωσης που βιώνουν τα 
στελέχη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να: 

•	 		Αναγνωρίσουν	τις		Μη	Ορθολογικές	Πεποιθήσεις	(ΜΟΠ)	τους	οι	οποίες	πολλές	φορές	αποτελούν	
εμπόδιο στην  επίτευξη των στόχων. 

•	 		Εντοπίσουν	τις	επιπτώσεις	που	έχει	ο	μη	ορθολογικός	τρόπος	σκέψης		στα	συναισθήματα,	στη	
συμπεριφορά και στις σωματικές αντιδράσεις.

•	 	Μάθουν	να	αξιοποιούν	το	εύχρηστο	μοντέλο	ABCDEFG	για	να	μετατρέψουν	τις	Μη	Ορθολογικές	
Πεποιθήσεις (ΜΟΠ) σε Ορθολογικές Πεποιθήσεις (ΟΠ). 

•	 	Διαχειρίζονται	πιο	αποτελεσματικά	τη	συναισθηματική	τους	αναστάτωση	σε	περιόδους	
αυξημένων απαιτήσεων ή συγκρούσεων. 

•	 	Βελτιώσουν	την	αυτογνωσία	τους.	

•	 	Έχουν	μεγαλύτερη	αντοχή	σε	περιπτώσεις	ματαίωσης	των	σχεδίων	τους.

•	 	Υιοθετήσουν	μια	καλύτερη	φιλοσοφία	στην	εργασιακή	ζωή.	

•	 	Αποκτήσουν	αυτοέλεγχο	και	να	υιοθετήσουν	έναν	υγιή	τρόπο	άμεσης	και	αποτελεσματικής	
αξιολόγησης των προβλημάτων. 

•	 	Προχωρήσουν	σε	αλλαγές.	

«Οι άνθρωποι ταράζονται όχι από τα γεγονότα αλλά από την άποψη που έχουν για τα γεγονότα» 
 Επίκτητος (50 μ.Χ. - 138 μ.Χ.). Έλληνας στωικός φιλόσοφος.

Διαχείριση Συναισθηματικής 
Αναστάτωσης για τη βελτίωση της 
επίδοσης στην εργασία

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
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Τι	είναι	η	μεθοδολογία	Lean	Six	Sigma;

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη βελτίωση διαδικασιών κάθε κλάδου 
επιχειρήσεων, από την παραγωγή μέχρι την διεύθυνση προσωπικού 
και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης. 
Αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι το Lean Six Sigma μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης όπου 
το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα του αποτελέσματος παίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο, και επηρεάζουν τόσο τους εξωτερικούς όσο και στους 
εσωτερικούς πελάτες.

Πιστοποιήσεις	(Certifications)

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τρία εκπαιδευτικά 
προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση της αντίστοιχης 
πιστοποίησης:
•	 Lean	Six	Sigma	Yellow	belt	IASSC®		(24 ώρες) – Τρείς (3) ημέρες)
•	 Lean	Six	sigma	Green	belt	IASSC®		(40 ώρες) – Πέντε (5) ημέρες)
•	 Lean	Six	sigma	Black	belt	IASSC®	(80 ώρες) – Δέκα (10) ημέρες)

DMAIC - Define, Measure, Analyse, Improve, Control.

Πιστοποιημένο	εκπαιδευτικό	&	εξεταστικό	κέντρο:
Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο Lean Six Sigma 
κατά IASSC® (International Association for Six Sigma Certification).

Οι	πιστοποιήσεις	απευθύνονται	σε:
Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές 
Ποιότητας, Διαχειριστές έργων ή σε 
όποιον ενδιαφέρεται για την βελτίωση 
των εσωτερικών διαδικασιών και 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Οφέλη	για	την	επιχείρηση:
Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα 
φιλοσοφίας επιχειρηματικής αριστείας, μια 
στρατηγική που εστιάζει στην βελτίωση 
των εσωτερικών διαδικασιών και της 
ικανοποίησης των πελατών καθώς και στη 
μείωση των ατελειών και του κόστους.
Χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων που 
βοηθούν στην συλλογή και τη ανάλυση 
δεδομένων από το χώρο της στατιστικής, 
της Λιτής παραγωγής και της Ολικής 
Ποιότητας. Η μεθοδολογία Lean Six Sigma 
έχει τεράστιο αντίκτυπο σε επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους και κλάδου σε διεθνές 
επίπεδο.

Πιστοποιήσεις Lean Six Sigma

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
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Βελτιστοποίηση	
ποιότητας	διεργασιών	
πληροφορικής
Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο 
εκπαιδευτικό και εξεταστικό 
κέντρο ITIL®	.	

Προσφέρουμε τις πιστοποιήσεις 
DevOps

IT	Quality
Πιστοποιήσεις ποιότητας στην πληροφορική

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
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Τι	είναι	το	Corporate	Fitness	Program;:

Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που προάγουν την υγεία και την ευεξία 
των υπαλλήλων και στελεχών επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης, τη βελτίωση της ψυχολογίας, την υιοθέτηση υγειινού 
τρόπου ζωής, στοιχεία,  που αποτελούν τη βάση για την υψηλή απόδοση και 
παραγωγικότητα στην εργασία. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με 
το εξειδικευμένο εργομετρικό κέντρο myathlete.gr.

Απευθύνεται:	
Σε όλες τις βαθμίδες στελεχών που ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν τη 
φυσική τους κατάσταση και να ακολουθήσουν ένα τρόπο ζωής, εκγύμνασης 
και διατροφής που θα βελτιώσει την φυσική κατάσταση και ευεξία τους. 
Παράλληλα το πρόγραμμα, προετοιμάζει ομάδες που συμμετέχουν σε 
αθλητικής δραστηριότητες (running teams, corporate games κλπ.).

Σχεδιάζεται βάσει των αναγκών και απαιτήσεων της επιχείρησης και κατά 
περίπτωση περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1.  Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των στελεχών σας, στο σύγχρονο 

κέντρο εργομέτρησης του myathlete.gr. Η μέτρηση του ανθρώπινου 
έργου, περιλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων για τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων & μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη τρέουσα 
φυσική κατάσταση των στελεχών σας.

2.   Εκπαίδευση των στελεχών σας με εξειδικευμένα εργαστήρια (Workshops)
3.  Σύνδεση της αξιολόγησης με την προπονητική διαδικασία. Το κάθε στέλεχος 

κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιώσει τη φυσική του 
κατάσταση.

4.  Εξατομικευνένα προγράμματα εκγύμνασης και διατροφής.

Ενδειτικός	κατάλογος	
θεματικών	ενοτήτων	των	
εργαστηρίων	(workshops):

•	 		Η	δύναμη	της	συνήθειας	(The	
power of habit)

•	 	Θέσπιση	και	επίτευξη	στόχων	
(Goal setting)

•	 	Προσωπική	ευθύνη	για	την	
επίτευξη του αποτελέσματος 
(Self Accountability)

•	 	Τα	μυστικά	της	συνεργασίας	
σtις ομάδες υψηλής απόδοσης 
(HigH Performing Teams).

•	 	Η	σημασία	του	τρόπου	
σκέψης στην επίτευξη στόχων 
(Mindset)

•	 	Ψυχική	αντοχή	και	επίτευξη	
αποτελεσμάτων (How to 
Master Mental Toughness)

•	 	Η	δύναμη	της	επιμονής	(The	
Power of Persistence)

Corporate Fitness Program

DOOR	Training	&	Consulting,	Καλλιρρόης	85,	11745,	Νέος	Κόσμος,	Αθήνα.	Τηλ.	210	9210734		Fax.	210	921073	 
Web:	www.doortraining.gr		e-mail:	info@doortraining.gr

Δυνατότητα	επιδότησης	των	workshops	
από	ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ	/	ΑΝΑΔ

  

29







Ελλάδα: 
DOOR® Training & Consulting Greece, 85 Kallirrois Str., Neos Kosmos, 11745 Athens
Τ +30 210 92 10 734 F +30 210 92 10 739 E info@doortraining.gr www.doortraining.gr

Κύπρος: 
ISOLAB Training & Consultancy Services LTD T 22658981 F 22658980
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