
Βαθιά μεςαςοξπή εμπξοικώμ εμδείνεωμ και 

εσκαιοιώμ πώληρηπ, ρε ρσμαλλαγέπ  

 

ΚΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Να ςξμιρςεί ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ όςι η ρσμειδηςή μετατροπή κάθε ευκαιρίας 

πώλησης σε συμαλλαγή, είμαι ετικςή και ποξψόμ, κσοίχπ αςξμικήπ βξύληρηπ πξσ 

επιςοέπει η ρημεοιμή μέοα μα είμαι έμα εκλεκςό και δσμαμικό 24χοξ επίςεσνηπ 

ρσμαλλαγώμ όλχμ ςχμ επιπέδχμ.  

 

ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

Σε πωλητές, managers και επιχειρηματίες.  

 

ΗΜΕΡΕ & ΩΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1
η

 Υλξπξίηρη Τεςάοςη 26 Σεπςεμβοίξσ, 

12:00-16:00 

Σξλχμξύ 39, 10682, Αθήμα 

2
η

 Υλξπξίηρη Παοαρκεσή 28 

Σεπςεμβοίξσ, 12:00-

16:00 

Park Hotel Katerini 

www.parkhotelkaterini.gr  Κατερίμη 

 

Γιατί μα το παρακολουθήσω; 

Ποόκειςαι για ρπξμδσλχςό ρεμιμάοιξ όπξσ αμά εκπαιδεσςική ώοα αλλάζει ςξ 

θέμα, ρξκάοξμςαπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ για ςιπ ποαγμαςικέπ δσμαςόςηςεπ πξσ 

έυξσμ και, κσοίχπ, δεμ ανιξπξιξύμ.  

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1
η

 εκπαιδεσςική ώοα (Sales Procedure) 

Πξια η κοστή γοαμμή πχλήρεχμ πξσ ποέπει μα έυει ξ επαγγελμαςίαπ πχληςήπ ή 

ξ επιυειοημαςίαπ πξσ πεοιρςαριακά ή μόμιμα διεμεογεί πχλήρειπ; 

Πχπ παίομχ πχλήρειπ εδώ και ςώοα, με βάρη ασςή ςη γοαμμή;  

Πχπ μεςαςοέπχ εμπξοική ύλη ρε ρσμαλλαγή ρςξμ παοόμςα υοόμξ, 

δημιξσογώμςαπ ςη ρσμήθεια ρςξμ πελάςη μα αγξοάζει από εμέμα; 

Πχπ δεμ έυχ υαμέμεπ πχλήρειπ μέρα από ςημ αμαςοξτξδόςηρη ςξσ 

εμδιατέοξμςξπ ςηπ πελαςείαπ μξσ; 

 

2
η

 εκπαιδεσςική ώοα (Customer’s & Salesman’s Style) 

Πχπ νέοχ πάμςα ςι μα κάμχ με έμαμ πελάςη πξσ έυχ απέμαμςί μξσ;  

Πχπ διαυχοίζχ ςιπ πχλήρειπ ςξσ «εδώ και ςώοα» από ςιπ πχλήρειπ ςξσ αύοιξ, 

έυξμςαπ εναιοεςική εσκοίμεια για ςξμ ςύπξ πελάςη πξσ έυχ μποξρςά μξσ;  

Πχπ ξι διαθέρειπ ςηπ ρςιγμήπ, βάρει ενχρςοετικώμ ιδιξρσγκοαριώμ, πιθαμώμ και 

εμεογώμ πελαςώμ, ρσμήθχπ δεμ ανιξπξιξύμςαι και πχπ αλλάζει ασςή η δσράοερςη 

http://www.parkhotelkaterini.gr/


καςάρςαρη;  

Πχπ δεμ δξσλεύξμςαι ξι πελάςεπ πξσ απαιςξύμ υοόμξσπ χοίμαμρηπ ςηπ 

ρσμαλλαγήπ; Η ςευμική ςηπ βαθιάπ μεςαςοξπήπ πξσ μξσ επιςοέπει μα έυχ 

πχλήρειπ και από ασςέπ ςιπ καςηγξοίεπ πελαςώμ. 

 

3
η

 εκπαιδεσςική ώοα (Customer Experience) 

Πξιεπ ξι μικοέπ εμέογειεπ πξσ μξσ επιςοέπξσμ μα κλέφχ ςξ μσαλό ςξσ πελάςη;  

Πξιξ ςξ ρύρςημα πξσ ρσμαιρθημαςικά χθεί ςξμ πελάςη ρε ρσμαλλαγή μαζί μξσ;  

Η μξεοή απεικόμιρη και η ρμίλεσρη ςξσ μξσ. Πχπ ρσμδέξμςαι με ςξ sales 

management; 

Sales management και customer experience. Πχπ ξι ρςόυξι πχλήρεχμ 

επιςσγυάμξμςαι με βάρη ςιπ δσμαςόςηςεπ και όυι ςα ρυέδια;  

 

4
η

 εκπαιδεσςική ώοα (Sales Success vs Procrastination) 

Μπξοώ μα νεμπεοδέφχ με ςημ αμαβληςικόςηςά μξσ;  

Η αμαβληςικόςηςα χπ «δξλξτόμξπ» εσκαιοιώμ πώληρηπ. Πόρξ έυχ 

ρσμειδηςξπξιήρει όςι η αμαβληςικόςηςα και όυι η κοίρη καςαοοακώμει ςιπ 

πχλήρειπ μξσ και πχπ ασςό αλλάζει;  

Συέδιξ 24χοξσ δοάρηπ χπ υοξμικόπ ςξμέαπ εκκίμηρηπ για πεοιρρόςεοεπ 

πχλήρειπ και λιγόςεοη αμαβληςικόςηςα.  

Μπξοώ μα ταμςαρςώ ςξμ εασςό μξσ χπ αμαγεμμημέμξ μεςαςοξπέα με πλξύριεπ 

επιςσυίεπ πχλήρεχμ, καθώπ πλέξμ δεμ μιλώ αλλά κάμχ;  

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ    

1. Επικοιμωμήστε άμεσα μαζί μας στο τηλ. 210 7667288 για πληοξτξοίεπ και 

διεσκοιμίρειπ.  

2. Τξ κόρςξπ ρσμμεςξυήπ είμαι 78,88 εσοώ ρσμ ΦΠΑ. Σε πεοίπςχρη ποξπληοχμήπ 

παοέυεςαι έκπςχρη 10% και το κόστος συμμετοχής διαμορφώμεται σε 70,99 

συμ ΥΠΑ. Πξρό καςάθερηπ 88,03 ευρώ.  

3. Alpha Bank, Αο. Λξγ/ρμξύ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: 

GR8501401460146002320011327, Δικαιξύυξπ: Lean Management 

4. Ειρηγηςήπ: Χοήρςξπ Λάζαοηπ. Πξσλάει ξ ίδιξπ από ςξ 1994 έχπ ρήμεοα 

έυξμςαπ 2 πςσυία και 4 βιβλία ρςα ξπξία απξδίδει ςα μσρςικά ςχμ πχλήρεχμ. 

Ομιλίεπ ςξσ μπξοείςε μα ακξύρεςε ρςη ιρςξρελίδα μαπ ή ρςξ καμάλι μαπ ρςξ 

youtube. 

5. Το παπόν ςεμινάπιο μποπεί να γίνει και ωρ ενδοεπιχειπηςιακό ςσην εσαιπεία ςαρ 

ανεξάπσησα απιθμού ασόμων με κόςσορ 460 ετπώ ςτν ΦΠΑ.  

Lean Management 

6945718888, 2107667288 

info@e-management.gr 

www.e-management.gr 

 

http://www.e-management.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCQsURHjdAR-So7CphZSD6aA
https://www.youtube.com/channel/UCQsURHjdAR-So7CphZSD6aA
mailto:info@e-management.gr
http://www.e-management.gr/

