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Στρατηγική Διοίκησης Πωλήσεων
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Προτεινόμενη διάρκεια:
Τέσσερις ημέρες - 32 ώρες 

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε όλους τους Διευθυντές και Προϊσταμένους

Πωλήσεων 
• Σε όλα τα στελέχη που διοικούν ή πρόκειται 

να διοικήσουν ομάδες πωλητών

Το σεμινάριο
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη που
διοικούν και συντονίζουν ομάδες πωλητών
προκειμένου να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα
επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών τους στόχων. 
Ο προσεκτικός καθορισμός των στόχων καθώς και 
η προετοιμασία, ο συστηματικός έλεγχος και συνεχής
επαναπροσδιορισμός του πλάνου δράσης, κρίνονται
αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα,  απευθύνεται επίσης 
σε προϊσταμένους και έμπειρα στελέχη πωλήσεων που
έρχονται σε επικοινωνία με μεγάλους πελάτες 
ή διενεργούν σύνθετες πωλήσεις με στόχο την αύξηση
της ικανοποίησης του πελάτη, των επαναλαμβανόμενων
αγορών, της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης
διαχείρισης του χρόνου που διατίθεται σε κάθε πελάτη
και κατά συνέπεια και της κερδοφορίας ανά
λογαριασμό.

Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του προγράμματος 
οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• ελέγχουν και να αξιολογούν την απόδοση των
πωλητών της ομάδας που διοικούν, να επιβραβεύουν
τις επιθυμητές συμπεριφορές αλλά και να
βελτιώνουν αδυναμίες μέσω της συνεχούς
εκπαίδευσης και της αποτελεσματικής καθοδήγησης 

• αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και την
επιρροή τους στην ομάδα που διοικούν

• σχεδιάζουν ρεαλιστικά πλάνα δράσης και να τα
παρακολουθούν συστηματικά 

• θέτουν σωστούς και αντικειμενικούς στόχους
πωλήσεων

• επιτυγχάνουν συνεχή ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω
της αποτελεσματικής διοίκησης του δικτύου και της
περιοχής ευθύνης τους.

• γνωρίζουν τις σημαντικές αρχές και αποτελεσματικές

πρακτικές του συστήματος Sandler για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση σύνθετων πωλήσεων.

• είναι σε θέση να σχεδιάζουν πλάνα ανάπτυξης και
εξυπηρέτησης μεγάλων λογαριασμών.

• γνωρίζουν πώς να αναπτύσσουν μακροχρόνιες αλλά
επικερδείς πελατειακές σχέσεις. 

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται εκτενώς σύγχρονα
εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί
από τη Sandler Training και εφαρμόζονται με επιτυχία από
πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Τα εργαλεία αυτά
αφορούν κυρίως προσομοιώσεις, μελέτες περιπτώσεων,
αναπαράσταση ρόλων που συμβάλουν τόσο στην επιτυχή
αφομοίωση του μοντέλου προσέγγισης Sandler όσο και
στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος. Με το πέρας του σεμιναρίου, θα δοθεί
πλούσιο υλικό πρακτικών σημειώσεων και συμβουλών που
θα ενισχύσουν την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή
της μεθοδολογίας Sandler.



© 2015 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

107

Καταρτίζοντας τον Προϋπολογισμό 
• Ο προϋπολογισμός, η διαδικασία κατάρτισής του, 

η σημασία και η χρήση του
• Η οργανωτική δομή ενός προϋπολογισμού και οι τύποι

προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται
• Η κατάρτιση του προϋπολογισμού ως αναπόσπαστο

τμήμα της διαδικασίας προγραμματισμού της εταιρείας
• Τα πέντε στοιχεία κλειδιά για την κατάρτιση ενός

προϋπολογισμού 
• Η διαδικασία κατάρτισης ενός προϋπολογισμού

μηδενικής βάσης, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες
του

Προβλέψεις Πωλήσεων 
• Τα βήματα της διαδικασίας για τη διενέργεια

προβλέψεων
• Οι μέθοδοι πρόβλεψης και τα αποτελέσματα που

παρέχουν αυτές
• Οι διαφορετικές τεχνικές πρόβλεψης για κάθε

περίσταση 
• Τα στοιχεία μιας αποτελεσματικής πρόβλεψης

Διοίκηση Γεωγραφικών Περιοχών
• Ορισμός Γεωγραφικής Περιοχής
• Διαδικασία/Βασικά βήματα της διοίκησης Γεωγραφικής

Περιοχής

Διαχείριση Μεγάλων Λογαριασμών
• Εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης του

προσωπικού των πωλήσεων
• Αποτελεσματικές μέθοδοι ανεύρεσης και πρόσληψης

των κατάλληλων πωλητών

Διοίκηση του Δυναμικού των Πωλήσεων
• Διαδικασία ανάλυσης και ταξινόμησης λογαριασμών
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός πλάνου λογαριασμού

(βάσει τωρινού όγκου πωλήσεων αλλά και δυνητικής
ανάπτυξης)

• Διαδικασία διοίκησης μεγάλων λογαριασμών -
Εξυπηρέτηση

Γεώργιος Μπάκος���������  
Διευθυντής, KPMG Institute

Χάρις Περδικάρη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Εισηγητές

Διοίκηση του Δυναμικού των Πωλήσεων
• Εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης του

προσωπικού των πωλήσεων
• Αποτελεσματικές μέθοδοι ανεύρεσης και πρόσληψης

των κατάλληλων πωλητών
• Έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης των πωλητών
• Συστηματική πληροφόρηση της απόδοσης σε ομαδικό

και ατομικό επίπεδο
• Κίνητρα για βελτίωση και ενίσχυση της επιθυμητής

απόδοσης

Ανάπτυξη Ηγετικών ικανοτήτων
• Ανάπτυξη, ενδυνάμωση και διατήρηση της συνοχής της

ομάδας των πωλητών
• Εξομάλυνση διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ των

μελών 
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων κάθε μέλους

της ομάδας
• Παρακίνηση και καθοδήγηση πωλητών

Διαχείριση εργασιακών σχέσεων 
• Συντονισμός και κατανομή ρόλων
• Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών και πιέσεων του

περιβάλλοντος 
• Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας των πωλήσεων

Προγραμματισμός, Υλοποίηση και Έλεγχος του πλάνου
δράσης των πωλήσεων
• Πωλήσεις από Ομάδα Πωλητών 
• Πωλήσεις σε ομάδα Πελατών 
• Σχέσεις με τους πελάτες 
• Δικτύωση (Networking)
• Μέθοδοι που οδηγούν στη μείωση του κύκλου των

πολύπλοκων πωλήσεων 
• Αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκεί 

ο πελάτης για συνεχή μείωση των τιμών  

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


