
Γραμμή εκκίνησης η 
καραντίνα



HELLO!
Είμαι ο Γιάννης Μηλιάτσης
Δημιουργός του  Bizman.gr
Sales and Performance Coach.
Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Achology Certified Life Coach
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Bizman Academy 
διαδικτυακά μαθήματα 
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1.
Το άγχος σήμερα
O Covid-19 έφερε πολλά περισσότερα προβλήματα από ότι είναι 
εμφανές
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5 Ποιος ξέρει αν είναι για καλό ή για κακό!



“

”

Πάνω από 200.000 επιχειρήσεις έκλεισαν 
λόγο του ιού. 
Πολλές από αυτές δεν θα ξανανοίξουν. 
Όσες ανοίξουν μετά την καραντίνα θα 
έχουν μεγάλα προβλήματα τα επόμενα 
χρόνια.

Σίγουρα μερικές θα βγουν πιο δυνατές



“

”

• Τι κάνω;
• Τι συμβαίνει στην αγορά μου;
• Θα παραμείνουν οι πελάτες 
κοντά μου;
• Να κρατήσω χρήματα ή να τα 
επενδύσω;

Ερωτήσεις που κάνουμε...



“

”

Με τα λίγα χρήματα που έχουμε, 
σκεφτόμαστε ότι πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί...

Οι περισσότεροι από εμάς.



2.
Τι αλλαγές θα κάνουν οι 
περισσότερες επιχειρήσεις
Τους επόμενους μήνες. 
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“

”

Οι επιχειρήσεις θα αλλάξουν πολύ γρήγορα προς την 
ψηφιακή εποχή.
Θα υπάρξει αύξηση της ανεργίας. 
Θα υπάρξει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος 
ξοδεύει χρήματα.
Οι επιχειρήσεις θα κοιτάξουν τα άμεσα αποτελέσματα 
αντί της μακροχρόνιας στρατηγικής
Πολλοί άνθρωποι θα κοιτάξουν να βρουν παράλληλα 
εισοδήματα.
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Οικονομικά - Cash 
Flow Στρατηγικό σχέδιο Συστήματα ανάπτυξης Ψυχολογία Ηγεσίας

Οι 4 Πυλώνες που πρέπει να δείξουμε προσοχή.

Η ικανότητα να 
κάνουμε κάθε ευρώ 
που έχουμε στην 
κατοχή μας να 
δουλέψει για εμάς. 

Πρέπει να ξέρουμε 
ακριβώς την 
κατάστασή μας. 

Η ικανότητα να 
δημιουργήσεις ένα 
ακριβές σχέδιο για να 
θέσεις σε εφαρμογή 
για τις επόμενες 90 
ημέρες έτσι ώστε να 
επανέλθεις.

Πρέπει να κάτσεις 
κάτω και να το κάνεις. 

Η ικανότητα να 
αναπτύξεις νέους 
τρόπους να παράγεις 
εσύ ή η επιχείρησή 
σου χρήματα ή να 
αναπτυχθείς στην 
αγορά σου. 

Πρέπει να κάτσεις 
κάτω να το σκεφτείς

Η ικανότητα να 
ηγηθείς πρώτα από 
όλα του εαυτού σου 
για να κάνεις τα 
προηγούμενα 
πραγματικότητα. 

Πρέπει να πάρεις μια 
απόφαση. Θα ηγηθείς 
ή θα τα παρατήσεις;
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Πως μπορώ να εξασφαλιστώ ότι την επόμενη φορά δεν θα πάθω 
την ίδια μεγάλη ζημια;

Ο βασικός πυλώνας που μας ενδιαφέρει 

Η σιγουριά ότι θα ξαναέρθουν τέτοιες καταστάσεις 
γεννάει την ανάγκη για ασφαλιστικές δικλίδες που 
θα κάνουν ευκολότερη την διαβίωση τότε. 

Εκεί είναι που μπορείτε να αναπτύξετε λύσεις και 
σχέσεις με πιθανούς πελάτες.



3.
Εσείς τι θα κάνετε;
Από εδώ και πέρα δεν θα σας αρέσει το webinar
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“

”

Μήπως για μια ακόμα φορά θα πείσουμε τον 
εαυτό μας να περιμένει την "κατάλληλη 
εποχή;" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Υπάρχει μόνο η 
αλήθεια, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να θερίσεις 
αν δεν σπείρεις. Και μάλιστα κάποιες φορές 
ακόμα και αν σπείρεις μπορεί να μην θερίσεις. 
Γιατί; Έτσι είναι η ζωή!

Θα κάνουμε τις αλλαγές που πρέπει; Τις 
κινήσεις που πρέπει; Την προετοιμασία που 
πρέπει;



“

”

Είναι εποχή να δράσεις και όχι να αντιδράσεις
Είναι εποχή να σκεφτείς στρατηγικά

Είναι εποχή να βρεις και να δοκιμάσεις λύσεις που 
δουλεύουν και ας μην σου αρέσουν

Είναι εποχή να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου στο 
χάος

Είναι εποχή να σταματήσεις την γκρίνια σαν μικρό 
παιδί και να αρχίσεις τις πράξεις. 



“

”

Ξεκινήστε από τώρα να:

Βελτιώσετε τον τρόπο που ξυπνάτε
Διορθώσετε την διατροφή σας

Προσθέστε συμπληρώματα (βιταμίνες κλπ) 
στην διατροφή σας

ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ!

Προετοιμαστείτε για ένα διάστημα υψηλών 
απαιτήσεων σε ενέργεια.



Μήπως δεν σας ενοχλεί ακόμα το καρφί;
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4.
Πρακτικές κινήσεις.
Ιδέες που πρέπει να σκεφτείτε.
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“

”

Shopstreaming. H νέα μόδα.

Πλέον η αποστείρωση και η καθαριότητα 
είναι ενεργό μέρος του μάρκετινγκ μας.

Δείτε ποιους πελάτες θα πρέπει να 
εξυπηρετήσετε πρώτους, ποιους καθόλου 
(πολύ σημαντικό αυτό)

Εστιάστε περισσότερο σε προϊόντα πέρα 
από το αυτοκίνητο. (υγείας, νοσοκομειακά, 
γενικές)



20 Πλατφόρμες διαδικτυακής επικοινωνίας



21 Ο ρόλος του Ασφαλιστικού Συμβούλου 
αλλάζει.



22 Οι 4 Πυλώνες για τον Σύμβουλο του 
μέλλοντος!

1. Εκπαίδευση Πωλήσεων
2. Εκπαίδευση Παραγωγικότητας
3. Ψυχολογία επιτυχίας
4. Killer Personal Branding

Ο “Σύμβουλος Πωλήσεων” γίνεται πλέον 
“Σουπερσταρ”!



23 Γίνε Σούπερσταρ. Τι σημαίνει;

Να είσαι ο πρώτος που έρχεται στο 
μυαλό όταν σκέφτεται κάποιος στην 
περιοχή σου το προϊόν σου. 

Να είσαι αναγνωρίσιμος στην περιοχή 
σου και στον χώρο σου.

Να θέλουν να σε γνωρίσουν και να 
δουλέψουν μαζί σου.



24 Γίνε Σούπερσταρ. Πως γίνεται.

Social Media skills.

Βγείτε πίσω από το λογότυπό σας.

Facebook live.

Άρθρα.

Βιβλίο

Παρουσιάσεις



25 Πλατφόρμες και εργαλεία για τον 
Σούπερσταρ.



26 Θεματολογία για τον Σούπερσταρ.

Το προϊόν μου ή η υπηρεσία μου

Νέα του κλάδου μου

Νέα για τις δράσεις μου

Συνεντεύξεις ανθρώπων που είναι κοντά στο αντικείμενό μου

Δωρεάν εκπαιδεύσεις

Δωρεάν συμβουλές

Live streaming Ομιλίες μου

Και ότι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε!



27 Κόστος για τον Σούπερσταρ.



28 Θα γίνουμε όλοι Σούπερσταρ?



“

”

Προετοιμάστε σενάρια και 
γράψτε κείμενα 

επικοινωνίας για να 
μπορείτε να έχετε μεγάλο 

όγκο ενεργειών (θα σας 
χρειαστεί)

Σενάρια!



“

”

Προετοιμάστε και 
ανακοινώστε από τώρα τις 

προωθητικές σας ενέργειες 
για να πετύχετε το μέγιστο 

δυνατό αποτέλεσμα.

Προωθητικές ενέργειες



“

”

Η τηλεργασία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί υπέρ σας. 

Δείτε εάν μπορείτε να 
δώσετε κομμάτια της 

επιχείρησής σας σε 
ανθρώπους που πλέον 

επιλέγουν να δουλέψουν 
από το σπίτι.

Απομακρυσμένη εργασία



“

”

1.) Marketing
2.) Πωλήσεις

3.) Εξυπηρέτηση πελατών
4.) Διαδικασίες/ομάδα

5.) Οικονομικά
6.) Προσωπική Φιλοσοφία

Όχι δικαιολογίες….20 λύσεις

Πως ξεκινάμε ρε Γιάννη;



“

”

Τίποτα δεν είναι πιο 
επικίνδυνο από μια ιδέα, 
ειδικά αν είναι η μοναδική 
που έχεις.

Ο καλύτερος τρόπος για να 
έχεις μια ιδέα είναι να έχεις 
πολλές!

Πως ξεκινάμε ρε Γιάννη;



“

”

1.) Σε γνωρίζουν
2.) Σε συμπαθούν
3.) Νιώθουν ήδη άνετα μαζί σου
4.) Υπάρχει ήδη εμπιστοσύνη
5.) Γνωρίζουν ή έχουν χρησιμοποιήσει το 
προϊόν σου
6.) Τους βρίσκεις πιο εύκολα
7.) Ξέρουν πως δουλεύεις
8.) Σε σέβονται
9.) Θα ακούσουν πιο θετικά την 
παρουσίασή σου
10.) Ξέρεις ότι μπορούν να πληρώσουν!

Νέοι πελάτες ή….



“

”

Τι κάνουμε μετά από το σημερινό;
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THANKS!
Any questions?
info@bizman.gr  , 
T. 69469070072



4.
Ψυχολογία ανάπτυξης...
Για καλύτερα αποτελέσματα
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“

”

Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να είστε σε απόλυτη 
συνεννόηση με έναν ή περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή 
πρώτα με τον εαυτό σας και μετά με τον ή την συντροφό 

σας. 

Ξεκαθαρίστε ότι είναι μια εποχή που θα πρέπει όχι απλά 
να δείξουν κατανόηση για την υπερβολική σας 

δραστηριότητα αλλά να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν για 
λίγο τουλάχιστον καιρό.

Δεν είστε μόνοι/ες; Πως 
προχωράτε;



“

”

Ο δαίμονας μέσα μας!



“

”

Τι κάνουμε μετά από το σημερινό;
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THANKS!
Any questions?
info@bizman.gr  , 
T. 69469070072


