
Σχετικά με την εταιρεία μας
Για σχεδόν μισό αιώνα ο NLP (Νευρο-Γλωσσικός 
Προγραμματισμός) έχει γίνει ο κορυφαίος άξονας 
χρήσης εργαλείων στην επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη, καθώς και στις επιχειρήσεις, 
τον αθλητισμό και την καθοδήγηση (coaching).

Το NLP είναι ένα καινοτόμο σύνολο εργαλείων και 
τεχνικών που δημιουργούν την αλλαγή. Και ως εκ 
τούτου είναι μια απίστευτα ισχυρή επιστήμη που 
επιτρέπει στους ανθρώπους να ενισχύσουν την 
προσωπική τους επιτυχία σε όλους τους τομείς της 
ζωής.

Η εταιρεία THINKBOX LTD άρχισε να παρουσιάζει 
τις προσωπικές και επαγγελματικές εξελίξεις 
κατάρτισης το 1993 ως DS Rapport Consultants Ltd. 
Κατά τη διάρκεια των ετών, η εταιρεία έχει εξελιχθεί 
για να γίνει μία από τις πιο αναγνωρισμένες 
και κορυφαίες εταιρείες πιστοποιήσεις NLP 
και NLP Professional Coaching Certification 
Training στον κόσμο. Τώρα λειτουργεί με την 
επωνυμία THINKBOX LTD, η οποία ανέλαβε τις 
δραστηριότητες της DS Rapport Consultants Ltd.

Γιατί να επιλέξετε THINKBOX LTD;
Η εταιρεία μας προσφέρει αυτό που οι άλλες 
εταιρείες κατάρτισης υπόσχονται και έχουμε 
εξασφαλίσει με συνέπεια την υψηλότερη ποιότητα 
κατάρτισης από το 1994.

Διαφορετικότητα
Δεν είναι όλες οι εταιρείες κατάρτισης οι ίδιες. 
Είμαστε υπερήφανοι για τις μοναδικές υπηρεσίες 
που προσφέρουμε και 
συνεχώς αναζητούμε τρόπους 
για να επεκτείνουμε την αξία 
που δίνουμε στους πελάτες 
μας.

Εγγυημένα προγράμματα
Φανταστείτε μετά από πολλή 
συζήτηση αποφασίζετε 
τελικά να ακολουθήσετε ένα 
πρόγραμμα πιστοποίησης. 
Κάνετε την κράτηση σας, 
πληρώνετε και ειδοποιήτε 
τους φίλους σας ότι θα είστε 
απασχολημένοι εκείνες τις 
μέρες. Στη συνέχεια, η εταιρεία 
σας καλεί την προηγούμενη 
του σεμιναρίου και σας λέει 
ότι το σεμινάριο ακυρώνεται 
λόγω έλλειψης συμμετοχών. 
Απογοητευτικό δεν είναι; 
Οχι πια. Εγγυόμαστε ότι 
μόλις επιβεβαιώσουμε 
την κράτησή σας, δεν θα 
ακυρωθεί υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Πιστεύουμε ότι η 
ηρεμία σας πρέπει επίσης 
να συμπεριληφθεί σε όλο το 
πακέτο.

Εγχειρίδια προγράμματος
Είμαστε περήφανοι για την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας, οικονομικά αποδοτικών προγραμμάτων 
πιστοποίησης. Κάθε πρόγραμμα συνοδεύεται από 
εγχειρίδιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
βιβλίο εργασίας και σχέδιο δράσης. 
Εκπτώσεις για πολλαπλές κρατήσεις
Πολύ λίγες εταιρείες έχουν απεριόριστα κεφάλαια 
για την κατάρτιση τους. Συνεργαζόμαστε συχνά με 
οργανισμούς για να βρούμε δημιουργικούς τρόπους 
για να επεκτείνουμε την παραγωγή ουσιαστικών 
προγραμμάτων κατάρτισης. Όχι μόνο είμαστε 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, αλλά προσφέρουμε 
επίσης εκπτώσεις για οργανισμούς που απαιτούν 
λύσεις μέσης και μακροπρόθεσμης εκπαίδευσης. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσετε 
τις απαιτήσεις σας και πώς μπορούμε να σας 
βοηθήσουμε.
Προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Στόχος μας είναι να παράγουμε προγράμματα 
εντός επιχείρησης που να ικανοποιούν τις ανάγκες 
τόσο του οργανισμού όσο και των συμμετεχόντων. 
Συνεργαζόμαστε στενά με τους διοργανωτές 
προγραμμάτων έτσι ώστε αυτά που μαθαίνουν να 
είναι το υλικό που θα ικανοποιήσει καλύτερα τις 
ανάγκες τους.
Εμπειρία
Από τη εμπειρία μας, έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 
είκοσι χιλιάδες ανθρώπους, από όλα τα κοινωνικά 
στρώματα, τις δεξιότητες, τις τεχνικές και τη γνώση 
που τους βοήθησαν να επιτύχουν μια υψηλότερη 
ποιότητα ζωής μέσω του Νευρογλωσσικού 
Προγραμματισμού και όχι μόνο.


