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Webinar: “Ενσυναίσθηση και Εγκέφαλος:  
Πως να συνδεθείτε με τους ανθρώπους καλύτερα και γρηγορότερα” 

 
Μία σημαντική, αν όχι και η πιο σημαντική λέξη, που έχει προκύψει με την 
κρίση της πανδημίας και την απαγόρευση κυκλοφορίας είναι η 
Ενσυναίσθηση. Παρά το γεγονός ότι όλοι πιστεύουν πως η Ενσυναίσθηση 
είναι  το κλειδί για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις που έφερε 
η πανδημία αλλά και να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο μέλλον μετά την κρίση 
που αντιμετωπίζουμε, λίγοι είναι αυτοί που αναγνωρίζουν την πραγματική 
έννοια και τα σύνθετα χαρακτηριστικά της Ενσυναίσθησης. 
Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, ο Δρ Νικόλαος Δημητριάδης παρουσιάζει 
τη νευροεπιστήμη της Ενσυναίσθησης, πως μπορούμε δηλαδή να 
συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους και τι μπορούμε να κάνουμε για να 
βελτιώσουμε τη σύνδεση μαζί τους. Θα εξηγήσει επίσης το ρόλο της 
Ενσυναίσθησης τόσο στην ηγεσία και το HR όσο και στο μάρκετινγκ και τις 
πωλήσεις και θα δώσει συγκεκριμένες προτάσεις για ενίσχυση και 
συνδεσιμότητα. 
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Στόχος Webinar  
 
Οι συμμετέχοντες θα: 
 
✓ Κατανοήσουν καλύτερα την υπάρχουσα κατάσταση 
✓ Εστιάσουν στις απαραίτητες δεξιότητες για την κρίση αλλά και πέραν 

αυτής 
✓ Αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις με 

την έγχυση ενσυναίσθησης σε όλα τα επίπεδα 
✓ Επανεξετάσουν τις στρατηγικές των εταιρικών και των εμπορικών 

σημάτων των προϊόντων τους 
✓ Συνδεθούν συναισθηματικά με τους πελάτες τους μέσω όλων των 

σημείων επαφής 
 
 
Περιεχόμενα Webinar  
 

• Παλαιότερα λάθη των marketers σε προηγούμενες κρίσεις 
• Customer and marketing trends in this crisis  
• Τάσεις των πελατών και του μάρκετινγκ σε αυτήν την κρίση 
• Πιο αποτελεσματικές τακτικές μάρκετινγκ κατά την περίοδο της 

πανδημίας του COVID-19 
• Συναισθηματικές ανάγκες των πελατών 
• Η Ενσυναίσθηση στο Marketing 

 
 
Το webinar έχει διάρκεια 2 x 60’ και θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας της zoom.  
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