
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.
Τι είδαμε στο προηγούμενο
Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία που είδαμε στο προηγούμενο
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5 Ποιος ξέρει αν είναι για καλό ή για κακό!



“

”

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.



“

”

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. 



Μήπως δεν σας ενοχλεί ακόμα το καρφί;
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11 Ο ρόλος του Ασφαλιστικού Συμβούλου 
αλλάζει.



12 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”!



13 Κόστος για τον Σούπερσταρ.



14 Θα γίνουμε όλοι Σούπερσταρ?



2.
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!



3.
Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε;
Τι είναι αυτό που μας σταματάει;
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19 90 ημέρες πλάνο για την επιτυχία
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Πιστεύετε ότι ο τρόπος που σκέφτεστε είναι καθοριστικός 
παράγοντας στην ζωή σας;

Πόση από την συμπεριφορά μου είναι συνειδητή;

Μήπως έβαλα το σώμα στην θέση του οδηγού;

Ο φαύλος κύκλος της σκέψης που με αποτρέπει από το να 
αλλάξω.

Η παγίδα του σώματος



Η παγίδα του σώματος

Σκέψεις. Επιλογές Συμπερι-
φορές Εμπειρίες Συναισθή

ματα



4 κατηγορίες εκπαιδευόμενων.
Αυτοί που έκαναν εξάσκηση
Αυτοί που έκαναν άτακτη εξάσκηση
Αυτοί που δεν έκαναν καθόλου εξάσκηση
Αυτοί που έκαναν μόνο νοητική εξάσκηση

Το πείραμα με το πιάνο



Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεκινάνε καν να 
αλλάξουν γιατί δεν βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να αλλάξουν. Στην αρχή όμως δεν έχει 
σημασία ο τρόπος, σημασία έχει η απόφαση να αλλάξει 
κάποιος. Αν πραγματικά το πάρεις απόφαση να 
αλλάξεις ο τρόπος με έναν περίεργο τρόπο εμφανίζεται. 

Γιατί δεν ξεκινάμε καν;



RAT. (reticular activating system)



4.
Πως σπάμε τον φαύλο κύκλο
Μια μέθοδος που δουλεύει
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● Βρίσκω το Γιατί μου
● Βρίσκω ποιος είμαι
● Μαθαίνω να εστιάζω
● Μαθαίνω να βάζω στόχους
● Μαθαίνω να εκτελώ project
● Χτίζω την τέλεια μέρα μου

Διαδικασία



Δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι τα χρήματα αν δεν έχω 
βρει ακόμα κάτι άλλο!

Γιατί όχι;
Γιατί όχι εσύ;
Γιατί όχι τώρα;

Το Γιατί μου.



Ποια είναι τα δυνατά σημεία μου;
Ποιες είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις μου (δεν είμαι 
εγώ για τέτοια, Δεν ξέρω εγώ από αυτά, Δεν έχω τον 
εξοπλισμό που πρέπει, Δεν είναι κατάλληλη η εποχή) 

Άσκηση: 3 φύλλα χαρτί, στο πρώτο “Ποιος είμαι;” στο 
δεύτερο “Ποιος θέλω να γίνω;” στο τρίτο “Τι πρέπει να 
κάνω;”

Ποιος είμαι



Τι δούλεψε καλά έως τώρα;
Τι δεν δούλεψε καλά έως τώρα;

Μαθαίνω να λέω όχι!
Όχι σε ανούσιες ενέργειες
Όχι σε ανούσιες παρέες
Όχι σε τοξικούς ανθρώπους

Το τηλεκοντρόλ! Μια προσωπική νίκη.

Εστιάζω (focus)



Το σύστημα SMART 
(Specific, Measurable, 
Attainable, Realistic, 
Time-bound)

Πόσο συχνά επισκέπτεστε 
τους στόχους σας;
Πόσο συχνά τους 
ξαναγράφετε;

Στόχοι



Project

“Τα περισσότερα project αργούν να 
προχωρήσουν ή δεν προχωράνε 
καθόλου απλά επειδή δεν έχει 
καθοριστεί η επόμενη φυσική 
ενέργεια που πρέπει να γίνει”

David Allen



Το φυσικό μοντέλο εργασιών



Χτίστε την τέλεια μέρα σας!

Τι πρέπει να περιέχει;
Πόσο συχνά μπορώ να την επαναλαμβάνω;
Ποια είναι τα 4 επίπεδα δράσης;
90 μέρες για αποτελέσματα.



Μια τελευταία κουβέντα...



“

”

Τι κάνουμε μετά από το σημερινό;

Εάν σας άρεσε το webinar αφήστε μια κριτική στην σελίδα 
μας στο Facebook (https://www.facebook.com/BizmanGr)
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THANKS!
Any questions?
info@bizman.gr  , 
T. 69469070072


