
ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΣ.

Η επένδυση στην επικοινωνία είναι η πιό απαραίτητη
επένδυση για να ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα.

Καλή επαγγελματική θέση, θετικά σχόλια, επιτυχία, σχέσεις,

προσωπική ευτυχία.

Η πορεία μας εξαρτάται απο αυτά που λέγονται για εμάς απο
τα δίκτυα μας.

Στα 4 πρώτα λεπτά μίας γνωριμίας σχηματίζουμε το 90% της
άποψης μας για τον άνθρωπο με τον οποίο συναντιόμαστε
όπως και εκείνος για εμάς, άποψη η οποία διατηρείται για
πάντα. 

Απο τι εξαρτάται η πρώτη εντύπωση ; απο το συναίσθημα το
οποίο μεταφέρουμε.

Πως μιλάμε, πως κοιτάμε, πως κινούμαστε , το χαμόγελο μας,

ο λόγος μας , η φωνή μας, το πάθος μας, οι γνώσεις μας. Όλα
παίζουν το ρόλο τους καθώς ο εγκέφαλος αποθηκεύει
πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιεί στις αποφάσεις μας.

Minobi – Σύμβουλοι Επικοινωνίας.

όταν οι άλλοι σας
θαυμάζουν.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΝΙΩΣΕΤΕ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ
ΑΓΓΙΓΜΑ.
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Η εργασία μας είναι όπως τα
θεμέλια ενός οικοδομήματος.

Είναι τα μόνα που δεν φαίνονται
αλλά είναι αυτά που κρατούν το
οικοδόμημα και η αντοχή του
εξαρτάται απο αυτά.

Κατανοούμε πλήρως την
προσωπικότητα σας και την
τυπολογία σας.

Εντοπίζουμε κάθε τι που μπορεί
να δυσκολεύει την επικοινωνία
σας.

Με ειδική μέθοδο , σας
εκπαιδεύουμε στη σωστή
επικοινωνία.

Θα μιλάτε με πάθος
χρησιμοποιώντας σωστά το
λόγο, θα έχετε τέλεια σωματική
επικοινωνία, θα γοητεύετε και θα
πετυχαίνετε.

Υπάρχει μία ακριβής στρατηγική

διαδρομή για να σας

οδηγήσουμε στην επιτυχημένη

επικοινωνία.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ
ΑΠΛΟ.

Για να αποκτήσετε τις γνώσεις
ώστε να επικοινωνείτε άριστα
χρειάζεστε τη συμβουλευτική
μας. 

Η Minobi έχει υψηλή εξειδίκευση στην
εκπαίδευση της άριστης επικοινωνίας.



μήπως μιλάω γρήγορα; ακόμα πολλές
φορές δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε
αυτά που λέω.Επίσης κάτι μου φταίει
στον ήχο της φωνής μου και κάποιες
στιγμές “κολλάω” και συνεχίζω
δύσκολα.έχω πάθος ; 

κρατώ το ενδιαφέρον ; όταν προσπαθώ
να προσέξω αν συνεχίζουν οι άνθρωποι
να με κοιτούν βλέπω πως μάλλον τους
έχω απογοητεύσει.
γιατί μερικές φορές θαυμάζω κάποιους
ανθρώπους που έχουν ευχέρεια στην
επικοινωνία; μπορώ να ανεβάσω
επίπεδο; επικοινωνιακός τύπος είναι
αυτός που γεννιέται με το χάρισμα ;πως
θα νιώθω καλά; γιατί όλα μου φταίνε;

ξυπνώ με βαρύ συναίσθημα,

μπερδεύονται οι σκέψεις μου, δεν νιώθω
εύκολα χαρά. Αυτό έχει αντίκτυπο στις
σχέσεις μου στην εργασία και στις
προσωπικές.γιατί θυμώνω τόσο εύκολα;

με τους συναδέλφους, στην οικογένεια
μου, στην οδήγηση, όταν παρακολουθώ
τηλεόραση γενικά θυμώνω! είναι κάτι το
οποίο μπορώ να ελέγξω;

πως θα ξεπερνώ την αγωνία όταν πρέπει
να μιλήσω σε πολύ κόσμο; 
όταν παρουσιάζω αισθάνομαι να χάνω τα
λόγια μου, τον ειρμό μου, δεν
συγκεντρώνομαι.
γιατί πολλές φορές αισθάνομαι πως δεν με
προσέχουν ή ακόμα και πως δεν μου
δίνουν σημασία;
ισχύει πως περνώ απαρατήρητη- ος ;

ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ.

Θα σας υποδείξουμε τα λάθη
σας και θα εργαστούμε ώστε
να τα εξαλείψετε.

Κανένας δεν θα σας πεί άμεσα τα
επικοινωνιακά σας λάθη αλλά θα το
καταλάβετε όταν θα διακοπεί η μεταξύ σας
επικοινωνία.



όταν βάζετε στόχο, όταν ξέρετε τι θέλετε να
πετύχετε τότε αυξάνετε το πάθος σας το
αποτέλεσμα είναι η εκτίμηση του κοινού
σας,  η στρατηγική όμως θέλει
εκπαίδευση.σας βοηθάμε να αποκτήσετε
αυτοπεποίθηση αυξάνοντας την
αυτοεκτίμηση σας με αλλαγή στον τρόπο
σκέψης.Θα αισθάνεστε πολύ άνετα. Η
επικοινωνία είναι επιστήμη και
διδάσκεται.Κανένας δεν γεννιέται με το
επικοινωνιακό χάρισμα και είναι λάθος η
τοποθέτηση “γελαστών” σε τμήματα
επικοινωνίας.το να νιώθετε καλά είναι δική
μας υπόθεση με το πρόγραμμα
“ευτυχισμένοι χωρίς λόγο” σύμφωνα με το
οποίο σας οδηγούμε να είστε πάντα καλά
και όχι μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένος
λόγοςο θυμός είναι η παραβίαση των
προσωπικών μας, δικών μας κανόνων, άρα
με επανεξέταση της στάσης μας μπορούμε
να ζήσουμε πολύ καλύτερα με ποιοτικές
σχέσεις χωρίς θυμό.

σας εκπαιδεύουμε με την τεχνική “ομιλία
χωρίς φόβο” να ξεπεράσετε το άγχος της
ομιλίας μπροστά σε κόσμο.με τη μέθοδο
“επικοινωνιακό άγγιγμα” θα αφήνετε τις
καλύτερες εντυπώσεις, θα τραβάτε την
προσοχή και οι άνθρωποι θα περιμένουν
την επόμενη συνάντηση μαζί σας.μετράμε
την ταχύτητα της ομιλίας σας και την
προσαρμόζουμε στην προσωπικότητα σας
αφαιρούμε τις λεκτικές παρεμβάσεις και
προσθέτουμε επιτονισμό και ηχόχρωμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Η πρώτη εντύπωση είναι
καθοριστική όπως και το
επικοινωνιακό άγγιγμα, να
"μένετε" με θετικό τρόπο
στους άλλους, να σας
σκέφτονται.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο
επικοινωνίας σας.



Κλείστε ραντεβού με τους

συμβούλους της Minobi

και θα νιώσετε αμέσως

πολύ πιό άνετα αφού θα

μπορέσετε άμεσα να

επικοινωνήσετε πολύ

καλύτερα.

Η επιτυχία κρίνεται απο

το επίπεδο της

επικοινωνίας μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ
MINOBI.

Ισμήνης 10

πλ. Καλογήρων Δάφνη

δίπλα στο Μετρό (σταθμός Δάφνη).

Κλείστε ραντεβού και ηλεκτρονικά 

info@minobi.gr

6974313052 – 2111188335

www.minobi.gr


