
Κατάλογος προγραμμάτων
eLearning

Η εταιρία μας προσφέρει δύο τύπους προγραμμάτων e-learning: 
Video based και Cartoon based
Δείτε ενδεικτικό δείγμα από κάθε τύπο εκπαίδευσης e-learning:
• Cartoon Based Module: Εξ αποστάσεως συνεργασία
• Video Based Module: Δέσμευση για την επίτευξη του αποτελέσματος

Εκτός από την αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε την εκ νέου κατασκευή προγράμματος, το οποίο 
προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρίας σας. Σε αυτή την περίπτωση το module προσαρμόζεται στην κουλτούρα της εταιρίας σας και 
χρησιμοποιούνται παραδείγματα από το πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
 
 Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας μας είναι ανάλογη με την κατηγορία και τον τύπο εκπαίδευσης που επιλέγετε.

Κατηγορία e-learning Τύπος

Υφιστάμενο Πρόγραμμα Video Based
Cartoon Based

Εκ νέου δημιουργία προγράμματος Video Based
Cartoon Based

Παρατηρήσεις:
•  Η μέση διάρκεια των προγραμμάτων είναι 30 έως 90 λεπτά.
•  Η αξία του κάθε προγράμματος αφορά στην παράδοση προς την εταιρία σας αρχείου SCORM, το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε σε Learning Management 

System (LMS) της εταιρίας σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια χρήσης ή στον αριθμό χρηστών. Το module μπορεί να 
παραμείνει για πάντα στη βιβλιοθήκη σας.

•  Ακόμα κι αν δεν διαθέτετε δική σας πλατφόρμα, μπορείτε να αξιοποιήσετε το δικό μας LMS, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τα στελέχη σας. Χρησιμοποιούμε 
την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο από πλευράς αξιοπιστίας και ευκολίας στη χρήση πλατφόρμα TALENT LMS. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας 
ενημερώσετε σχετικά με το επιθυμητό χρονικό διάστημα πρόσβασης καθώς και τον αριθμό των χρηστών ώστε να σας αποστείλουμε σχετική προσφορά.

• Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα μαθήματα όλης της βιβλιοθήκης σε προνομιακή τιμή.
•  Τα υφιστάμενα προγράμματα είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα και όλα συνοδεύονται από ενδεικτική βιβλιογραφία. 
•  Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων μπορείτε να ενισχύσετε την αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από mini εκπαιδευτικά sessions διάρκειας 

3 έως 7 λεπτών (Microlearning).  Ζητήστε μας αναλυτικές πληροφορίες.
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Α/Α Τίτλος Προγράμματος Τύπος * Ώρες

1 Βασικές αρχές επιρροής (Ιnfluence skills) VB

2 Προχωρημένες τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας (Advanced Communication Skills) VB 1,5

3 Η δύναμη της ιστορίας στην επικοινωνία (Story Telling as a communication tool) VB 1

4 Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) VB 4

5 Εξ αποστάσεως συνεργασία (Virtual collaboration) CB 1

6 Διαχείριση της αλλαγής σε ατομικό επίπεδο (Embracing Change) VB 1,5

7 Διοίκηση της αλλαγής για Managers (Making Change Happen) VB

8 Διοίκηση απομακρυσμένων ομάδων (Leading Remote Teams) VB 1

9 Ψυχική Ανθεκτικότητα (Mental Toughness) VB 1

10 Δέσμευση για την επίτευξη του αποτελέσματος VB 1

11 Ο ρόλος της προσωπικότητας, στην αποτελεσματική συνεργασία (Personality Matters) VB 1

12
Η δύναμη της συνήθειας και ο ρόλος της στην παραγωγικότητα 
(The power of habit and its role in productivity)

VB 1

13
Ο ρόλος της ασυνείδητης αμεροληψίας (unconscious bias) στην επικοινωνία, 
τη συνεργασία και την εξυπηρέτηση πελατών

VB 1

14
Ο ρόλος του σύγχρονου στελέχους στον ψηφιακό μετασχηματισμό  
(digital transformation) της επιχείρησης

VB 1

15 Η δύναμη της ανατροφοδότησης (The power of feedback) VB 30’

16 Συμβουλευτική πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (Customer Centered Selling - Consultative Selling) VB 1

17 Από την εξυπηρέτηση στην εμπειρία πελατών (Customer Experience) VB 1

18 Εκπαίδευση και ανάπτυξη συνεργατών για Managers (Developing People) VB 1

19 Καθορισμός Objectives και Key Results (OKRs) για ομάδα, τμήμα ή Διεύθυνση VB 1

20 Η δύναμη της εμπιστοσύνης (Trust works) VB 30’

21 Βασικές αρχές οικονομικών για ιδιοκτήτες και υπαλλήλους μικρών επιχειρήσεων VB 1

22 Διαχείριση των αντιρρήσεων στις πωλήσεις VB 1

23
Συμβουλευτική πώληση  προϊόντων και υπηρεσιών  
(Customer Centered Selling - Consultative Selling)

CB 1

24 Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη (Diversity & Inclusion) (και με Voice Over) CB 30’

25 Θέτοντας στόχους (Goals that matter) VB

26 Βελτίωση ατομικής παραγωγικότητας VB 1

27 Κινητοποίηση/Αναγνώριση συνεργατών VB 1

28 Τεχνικές παρουσιάσεων (Presentation Skills) VB 2

29 Διαχείριση χρόνου και εργασιών (Time & Task management) (και με Voice Over) CB 90’

30 Διαχείριση της αλλαγής (Embracing Change)  (και με Voice Over) CB 45’

31 Διοίκηση της αλλαγής (Making Change happen) (και με Voice Over) CB 90’

* VB : Video Based / CB : Cartoon Based

Περισσότερες πληροφορίες e-mail: info@doortraining.gr  Τ: 210 9210734 

Ηλεκτρονικά μαθήματα (e-Learning) 
(ελληνική γλώσσα) 
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