
Καλαμάτα 01/06, Ακινα 03/06: Με 59 ευρώ 
παρακολουκείτε 2 τρίωρα Σεμινάρια Επικοινωνίασ και 
Πωλιςεων.  
 

1 
Πώσ να πουλάτε ςε όλουσ τουσ τφπουσ πελατών; 
Το ξζρετε ότι οι πελάτεσ κα ςασ άφθναν να τουσ 
πουλάτε ακριβότερα, εάν καταφζρνατε να 
επικοινωνιςετε μαηί τουσ με τρόπο που αυτοί 
επικυμοφν και όχι με τρόπο που εςείσ 
επικυμείτε; 

Τετάρτθ  
01/06/2016 
15:00-18:00 
Καλαμάτα 

 Το ξζρετε ότι οι πελάτεσ ςασ επικυμοφν από εςάσ να τουσ διοικιςετε ςτθ λογικι του Key Account 
Management;  

 Η διοίκθςθ πελατείασ που ζχω ι κζλω να αποκτιςω δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Διοικώ πελάτεσ ςθμαίνει 
παρακολουκώ τθν ιδιοςυγκραςία τουσ, προςαρμόηω τθ δικι μου ιδιοςυγκραςία ςτθ δικι τουσ και 
εξελιςςόμαςτε μαηί. Πώσ να τα καταφζρω;  

 Πωσ πουλάτε ςε ζναν απότομο, ανταγωνιςτικό, δυνατό, αποφαςιςτικό, άφοβο, αυταρχικό, ανυπόμονο 
άςτοργο, αλαηόνα, αντιρρθςία, εργαςιομανι, αδιάκριτο, εξωςτρεφι, εργοκεντρικό, δφςκολο, ταχφ πελάτθ;  

 Πωσ πουλάτε ςε ζναν κινθτικό, παιχνιδιάρθ, απολαυςτικό, ομιλθτικό, αναιδι, 
απείκαρχο, ξεχαςιάρθ, φλφαρο, ανοργάνωτο, αςυνεπι και ακατάςτατο πελάτθ; 

 Πωσ πουλάτε ςε ζναν ςυγκρατθμζνο, επιφυλακτικό, ντροπαλό, φοβθτςιάρθ, 
αναποφάςιςτο, απακι, ςτενάχωρο, δφςπιςτο, αδιάφορο και ιςχυρογνώμονα 
πελάτθ;  

 Πωσ πουλάτε ςε ζναν αναλυτικό, επίμονο, ευαίςκθτο, οργανωτικό, 
προγραμματιςμζνο, τελειομανι, αναςφαλι, απαιςιόδοξο, αρνθτικό, 
αποτραβθγμζνο, εςωςτρεφι πελάτθ; 

Σε περίπτωςθ 
αδυναμίασ 
παρακολοφκθςθσ 
αυτοφ του ςεμιναρίου, 
ςασ αποςτζλλουμε το 
εκπαιδευτικό υλικό, 
κατόπιν ηθτιςεώσ ςασ. 

Κόςτοσ 29,50 ευρώ ανά άτομο (για προπληρωμή). 
 

2 
Κλείςτε Δουλειζσ. Κλειςίματα πωλιςεων και όχι 
αμφιλεγόμενεσ προςπάκειεσ, κάνει ο 
επαγγελματίασ που επιχειρεί ςτθν αγορά 
ςιμερα.  

Τετάρτθ  
01/06/2016 
18:00-21:00 
Καλαμάτα  

 Γίνε δυνατόσ πωλθτισ με λογικι αλλά και με τρζλα: διεκδίκθςθ ςυναλλαγών με  τεχνικζσ δφναμθσ και 
ανορκόδοξου πολζμου. 

 31 ςθμεία τριβισ με τθν εμπορικι επιτυχία. Ποια είναι και που ςτθρίηονται; Ποιο είναι το υλικό που 
αποδεικνφει ότι υπάρχουν, που βρίςκονται και γιατί εγώ δεν τα εφαρμόηω; 

 Δθμιουργία προδιαγραφών κλειςίματοσ ςυναλλαγισ ανά επιχειροφμενθ πώλθςθ. Ερωτιςεισ μια προσ μια 
που μασ οδθγοφν κατευκείαν ςτο να κλείςουμε τθ δουλειά ςτθ λογικι: «κάκε ταξίδι, όςο μεγάλο ι μικρό και 
αν είναι, ξεκινάει με ζνα βιμα».  

 Τελικζσ απαντιςεισ ςτο ερώτθμα «γιατί αφινουμε τον πελάτθ να γλιςτριςει 
μζςα από τα χζρια μασ;» Σθμάδια απόφαςθσ για αγορά ανά πάςα ςτιγμι 
προκφπτουν. Τα αναγνωρίηουμε; Τα αξιοποιοφμε; 

 Μιπωσ είναι υπερβολικι θ φροντίδα ςασ να μθν κιγεί ο πελάτθσ ι εςείσ; Τεχνικζσ 
για να κλείνουμε δουλειζσ ςε αντίκεςθ με τθ φροντίδα μασ να αποφεφγουμε το 
«όχι» και να κλείνουμε δουλειζσ αργότερα.  

 Βθματιςμόσ και ζλεγχοσ κάκε απόπειρασ πώλθςθσ για εξαςφάλιςθ επιτυχοφσ 
αποτελζςματοσ. 

Σε περίπτωςθ 
αδυναμίασ 
παρακολοφκθςθσ αυτοφ 
του ςεμιναρίου, ςασ 
αποςτζλλουμε το 
εκπαιδευτικό υλικό, 
κατόπιν ηθτιςεώσ ςασ. 

Κόςτοσ 29,50 ευρώ ανά άτομο (για προπληρωμή).   
 

Υλοποίθςθ: 1θ Υλοποίθςθ Καλαμάτα, Τετάρτθ 01 Ιουνίου 2016, Elite City Resort,  Ναυαρίνου 2, 24100, Καλαμάτα, 
www.elite.com.gr  
2θ Υλοποίθςθ Αθήνα (ίδιεσ ώρεσ), Παραςκευι 03 Ιουνίου 2016, Μπιγλίςτασ 1, Ακινα (Περιοχι Κάραβελ) www.e-
management.gr  
 

http://www.elite.com.gr/
http://www.e-management.gr/
http://www.e-management.gr/


Ειςθγθτισ: Χριςτοσ Λάηαρθσ, Πιςτοποιθμζνοσ Εκπαιδευτισ Πωλιςεων.  
Διοργανώτρια αρχι: Lean Management www.e-management.gr  
Alpha Bank, Αρ. Λογ/ςμοφ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327 
Δικαιοφχοσ: Lean Management 
 
Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ενόσ ςεμιναρίου, ποςό κατάκεςθσ 29,50 ευρώ. 
Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και των δφο ςεμιναρίων, ποςό κατάκεςθσ 59,00 ευρώ. 
 
Lean Management 
Operations Dept.  
2103467170, 6944132106 
info@e-management.gr | www.e-management.gr  
 

Υ.Γ. Πωσ μπορείσ να αγοράςεισ εκπαιδευτικό υλικό που κοςτίηει 118 ευρώ, μόνο με 29,50 ευρώ; 
 
Ακολουκεί θ απάντθςθ: 

1. Αγοράηοντασ 1 βιβλίο πωλιςεων που κοςτίηει 29,50. 
2. Αγοράηοντασ 1 θχθτικό ςεμινάριο πωλιςεων που κοςτίηει 29,50.  
3. Αγοράηοντασ 50 ςελίδεσ ςθμειώςεων ςεμιναρίων πωλιςεων και management που κοςτίηουν 29,50. 
4. Αγοράηοντασ 1 βιβλίο αυτοβελτίωςθσ και μθ πλθρώνοντασ το κόςτοσ μεταφοράσ και αντικαταβολισ 

(για όλθ τθν Ελλάδα) που και τα δφο αυτά κοςτίηουν 29,50. 
 
Εάν υπολογίςετε το 4 x 29,50 είναι 118 ευρώ και εκμεταλλευόμενοι τθν προςφορά –και εφόςον ςασ 
ενδιαφζρει να αποκτιςετε 2 βιβλία, 1 CD και 50 ςελίδεσ ςθμειώςεων– τα αποκτάτε όλα με 29,50 ευρώ, αντί 
με 118.  
 
Τθλζφωνο παραγγελιών 2103467170. 
 

 

http://www.e-management.gr/
mailto:info@e-management.gr
http://www.e-management.gr/

