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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Αγαπητέ κύριε Διευθυντή,
Η κρίση που διάγουμε, χρειάζεται αποτελεσματική αντιμετώπιση με
πρόγραμμα συγκεκριμένων ενεργειών Marketing. Τίποτα δεν μπορεί να βελτιωθεί,
αν εμείς δεν κάνουμε εκείνες τις κινήσεις, που θα μας εξασφαλίσουν την
διατηρησιμότητα των μαθητών και την αύξηση των νέων σε κάθε περίοδο
εγγραφών.
Γιαυτό και δημιουργήσαμε ένα Marketing Plan ειδικά για Κέντρο Ξένων
Γλωσσών με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (δεν εννοούμε την
διδασκαλία των μαθημάτων), ώστε το Κέντρο να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό
και να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό της τοπικής αγοράς.
Ουσιαστικά, αποκτάτε την συνεργασία μου ως Συμβούλου Οργάνωσης, κατά
την διάρκεια της οποίας, λύνετε όλα τα διοικητικά, διαδικαστικά και οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζετε, καθώς και κάθε άλλη δυσκολία επιχειρηματικής
φύσης. Δημιουργούμε δηλαδή, ένα «πακέτο υποστήριξης» προς το Κέντρο, τους
μαθητές και τους γονείς τους, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται πως το Κέντρο δεν
είναι απλά ένα μέσο προετοιμασίας του μαθητή, αλλά και ένα «σχολείο» που
υποστηρίζει όλη την οικογένεια, με στόχο την επιτυχία.
Από την άλλη μεριά, το Κέντρο σας είναι μια επιχείρηση και πρέπει να
λειτουργήσει με τους επιχειρηματικούς όρους και κανόνες, αν θέλετε να έχετε
επιτυχία και κερδοφορία, ιδιαίτερα τώρα που περνάμε την ύφεση και την κρίση.
Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες του
προγράμματος αυτού, που θα σας επιτρέψουν αν το αξιολογήσετε και να πάρετε
την σωστή απόφαση, της επιλογής και υλοποίησης του.
Για την εκκίνηση της συνεργασίας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κ.
Γιάννη Γεωργακόπουλο, στα τηλέφωνα : 210 – 6391844 και 210 – 6080595.
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος
Ελβετίας 21, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342
www.pregoukos.gr, info@pregoukos.gr
Σύμβουλος Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων
Συγγραφέας, Ομιλητής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ “PROJECT 100” ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1. Υποστήριξη Κέντρου
Αντιμετωπίζοντας το Κέντρο ως «Επιχείρηση» το πρόγραμμα περιλαμβάνει
τα ακόλουθα :
1.1 Δημιουργία και υλοποίηση Marketing Plan

Περιλαμβάνει ένα σχέδιο ενεργειών καθόλη την διάρκεια του έτους, με
στόχο την αύξηση του ποσοστού των εγγραφών, παράλληλα με την
αύξηση του αριθμού των εισερχομένων πελατών (από Οκτώβριο έως
Αύγουστο). Περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που χρειάζεται να
κάνετε, τις οποίες θα αξιολογήσουμε μαζί και θα κάνουμε την
ιδανικότερη επιλογή, ανάλογα με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς σας.
Το πρόγραμμα γίνεται με την συνεργασία σας, αναπτύσσεται σε χρονικά
διαστήματα «μηνός», με συγκεκριμένους στόχους, ώστε να ελέγχεται,
να διορθώνεται και να βελτιώνεται κάθε μήνα. Το χρονοδιάγραμμα
εκτείνεται από τον Οκτώβριο έως τον Σεπτέμβριο του επομένου έτους,
δηλαδή για 12 μήνες.
Κάθε μήνα κάνουμε ένα meeting ειδικά για εσάς, προκειμένου να σας
υποστηρίξουμε στην πλήρη υλοποίηση του προγράμματος.

1.2 Σεμινάρια Υποστήριξης Κέντρου

Στην διάρκεια του έτους, θα υλοποιηθούν τα εξής σεμινάρια με θέματα :





Είσπραξη Υπολοίπων Πελατών
«Πώληση» του Κέντρου στους μαθητές από τους καθηγητές
Προώθηση του Κέντρου στην τοπική αγορά με σύγχρονους τρόπους
Αύξηση αριθμού εγγραφών

2.

Ψυχολογική Υποστήριξη μαθητών

Προς τους μαθητές οργανώνουμε τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια, κατά την
διάρκεια τους έτους :
2.1 Σεμινάριο διαχείρισης άγχους και ανησυχίας
2.2 Τεχνικές επίτευξης στόχων
2.3 Αντιμετώπιση της πίεσης των γονέων

Η υλοποίηση των σεμιναρίων αυτών γίνεται με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης,
με την χρήση της πλατφόρμας CENTRA που διαθέτω. Αυτό σημαίνει πως
δημιουργείται μια «τάξη» στο Κέντρου σας, που συμμετέχει μαζί με άλλες, σε μια
«ηλεκτρονική τάξη» με εικόνα και ήχο και δυνατότητα πλήρους συμμετοχής, για
ερωτήσεις, απορίες, παρατηρήσεις κλπ.

3.

Υποστήριξη γονέων

Οι γονείς έχουν ανάγκες διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους και
εκπαίδευσης για το πώς να υποστηρίξουν αποδοτικά τα παιδιά τους στην μελέτη
και προετοιμασία τους. Επίσης, χρειάζονται τρόπους αντιμετώπισης των παιδιών
που ρωτάνε για την κρίση και τι να τους λένε, ώστε να μην τους δημιουργήσουν
πανικό μεν, αλλά και χωρίς να τους κρύβουν πλήρως την αλήθεια δε.
3.1 Υποστήριξη Γονέων στην Διαπαιδαγώγηση
Προσφέρουμε το πακέτο «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ» που περιλαμβάνει τα ακόλουθα :





Διπλό dvd με σεμινάριο 4 ωρών, διαφάνειες Power Point.
Τεύχος με «12 Μαθήματα Διαπαιδαγώγησης»
Απαντήσεις σε προβλήματα, απορίες, δυσκολίες μέσω e‐mail.

3.2 Γιαυτό και ιδρύουμε «ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ» στο Κέντρο, όπου συχνά οι
γονείς θα παρακολουθούν ομιλίες με θέματα :







Υποστήριξη του μαθητή στην μελέτη,
Τι να λέμε στα παιδιά μας για την κρίση,
Τρόποι ενθάρρυνσης του μαθητή
Τρόποι αντιμετώπισης των Εξετάσεων
Η επικέντρωση του μαθητή στον στόχο των εξετάσεων.

Έτσι θα καλύψετε βασικές ανάγκες των γονέων, που πολύ συχνά, έρχονται και
σας ρωτάνε με αγωνία, ζητώντας πρακτικές λύσεις για τις δυσκολίες που έχουν με
τα παιδιά τους.

3.3 Επαγγελματική Υποστήριξη προς τους γονείς που εργάζονται (πλην των
Δημοσίων Υπαλλήλων), με την μορφή συμβουλών, σεμιναρίου ή ομιλιών, ανάλογα
με την περίπτωση.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, εξασφαλίζουν τα εξής :








Εξέλιξη του Κέντρου σας σε μια μονάδα εκπαίδευσης, που θα
εμφανιστεί για πρώτη φορά στην περιοχή σας,
Μετεξέλιξη του Κέντρου σας σε μια σύγχρονη και οργανωμένη
επιχείρηση, με κερδοφορία και ισχύ στην τοπική αγορά,
Διαφοροποίηση από τον άμεσο ανταγωνισμό σας,
Πλήρη κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των γονέων τους, πέρα
από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων,
Δημιουργία στενότερων σχέσεων με τους γονείς και τα παιδιά,
Ένδειξη έμπρακτου ενδιαφέροντος προς όλους για τις ανθρώπινες
ανάγκες που έχουν,
Αύξηση της πιστότητας των μαθητών και των γονέων στο Κέντρο σας.

Η εκκίνηση της συνεργασίας μας, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως αυτό τον μήνα.

