Η Lean Management διοργανϊνει: Σεμινάριο για δθμιουργία αποτελεςματικϊν πωλθτϊν με τίτλο:

Guts Πωλιςεων για το 2019.
Σκοπόσ εκπαίδευςθσ
Να εξειδικεφςει πωλθτζσ, προςωπικό πρϊτθσ γραμμισ και προϊςταμζνουσ πωλιςεων
ςε τεχνικζσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ εντυπωςιακϊν αποτελεςμάτων
πωλιςεων ςε ΤΕΤ-Α ΤΕΤ ςυναντιςεισ με πελάτεσ.

Απευκφνεται
Σε πωλθτζσ που επιςκζπτονται πελάτεσ ςτθν ζδρα τουσ ι υποδζχονται πελάτεσ ςε
καταςτιματα & εκκζςεισ και πραγματοποιοφν πωλιςεισ κακθμερινά. Σε
επιχειρθματίεσ/προϊςταμζνουσ που επιηθτοφν χριςιμα εργαλεία κακοδιγθςθσ και ελζγχου
των πωλθτϊν τουσ.

Ημζρεσ & ϊρεσ εκπαίδευςθσ:
Δευτζρα 25/02, ώρεσ 17:00-21:00, Ακινα, Best Western Μουςείο
Παρασκευή 01/03, ώρες 15:00-19:00, Τρίκαλα, Gallery Art Hotel
Πέμπτη 28/03, 13:00-17:00, Θεσσαλονίκη, Grand Hotel Palace
Παρασκευή 29/03, 17:00-21:00, Σέρρες, Siris Hotel
Πέμπτη 04/04, 13:00-17:00, Χανιά, Akali Hotel
Παρζχεται δωρεάν parking.

Περιεχόμενα εκπαίδευςθσ
Προετοιμάςου για τθν πώλθςθ. Προετοιμαςία για πολλζσ πωλιςεισ με τθν τεχνικι τθσ
ιςορρόπθςθσ. Οι κρίςιμεσ διαςτάςεισ τθσ άριςτθσ πολφ-προετοιμαςίασ του πωλθτι. 20
Πρακτικζσ τεχνικζσ.
Αναγνώριςε, νοιώςε τον πελάτθ. Επικοινώνθςε ςτο φφοσ και το ςτυλ που ζχει. 20
Κακοριςτικζσ λεπτομζρειεσ που προςφζρουν άνετθ προςζγγιςθ του πελάτθ. Πρακτικζσ
τεχνικζσ για ςοβαρζσ προςεγγίςεισ πελατϊν.
Πουλάσ ςε όλουσ τουσ πελάτεσ ι μόνο ς’ αυτοφσ που ςου μοιάηουν; Ζχεισ τισ ςωςτζσ
πλθροφορίεσ; Πιρεσ ςυνζντευξθ από τον πελάτθ ςου; 20 Τεχνικζσ πωλθςιακισ
επικοινωνιακισ δεξιοτεχνίασ που κα ςου επιτρζψουν να πουλάσ παντοφ. Ποφλα ςε όλουσ του
τφπουσ πελατϊν αξιοποιϊντασ το ςτάδιο τθσ ςυνζντευξθσ. Τελεςίδικεσ τεχνικζσ ςτθ
ςυνζντευξθ του πελάτθ.
Είχεσ ςχζδιο ςτθν παρουςίαςι ςου; Είχεσ ξεκακαρίςει από πριν τι ικελεσ να πουλιςεισ;
Προγραμμάτιςε τθν επίςκεψθ ςτον πελάτθ: προςεγγίςεισ για να δθμιουργιςεισ τθ διαφορά
κατά τθ διάρκεια μιασ δομθμζνθσ παρουςίαςθσ. 20 Πρακτικζσ τεχνικζσ για αποτελεςματικι
παρουςίαςθ.
Ζχεισ εργαλεία να αντιμετωπίςεισ επιτυχθμζνα τθν κάκε αντίρρθςθ; 20 Ειδικζσ τεχνικζσ
αντιμετϊπιςθσ των αντιρριςεων. Η εφαρμογι τουσ ςυνδζεται πάντα με αφξθςθ πωλιςεων.

Διπολικό ςφςτθμα ικανοποίθςθσ αντιρριςεων. Κατάργθςε επιτζλουσ τισ αντιρριςεισ!
Κλείνεισ τισ δουλειζσ ι παίρνεισ υποςχζςεισ; Κλείςε τθν πϊλθςθ με 20 απλοφσ και εφκολουσ
τρόπουσ. Ανάπτυξθ φιλοςοφίασ κλειςίματοσ ςυναλλαγϊν. Κλείςε νζεσ πωλιςεισ.
Εξυπθρετείσ πελατο-κεντρικά ι, τελικά, δεν ςε ενδιαφζρει ο πελάτθσ; Πωσ να είςαι πάντα
ζτοιμοσ όταν ο πελάτθσ κζλει να ξαναγοράςει από ςζνα: 17 ςθμαντικζσ εφαρμογζσ &
πρακτικζσ τεχνικζσ.

Ζξτρα παροχζσ
Κάκε ςυμμετζχοντασ κα παραλάβει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ και ζνα γνιςιο αντίτυπο
του βιβλίου «Πωλιςεισ ςε τρεισ λζξεισ» με τθν υπογραφι του ςυγγραφζα/ειςθγθτι του
ςεμιναρίου Χριςτου Λάηαρθ.

Κόςτοσ ατομικισ ςυμμετοχισ
€78,88+ΦΠΑ.
Σε περίπτωςθ προπλθρωμισ παρζχεται ζκπτωςθ 10% και το κόςτοσ ςυμμετοχισ
διαμορφϊνεται ςτα 70,99 ςυν ΦΠΑ. Ποςό κατάκεςθσ 88,03 ευρώ.
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