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Πωλήσεις για Μη Πωλητές / Sales
for Professionals and non Sales people         
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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δυο ημέρες - 16 ώρες  

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όλους τους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών 
που θέλουν να αναπτύξουν στρατηγικές διαχείρισης 
των υπαρχόντων πελατών αλλά και να διευρύνουν 
το πελατολόγιό τους .

Το σεμινάριο
Το πρόγραμμα “Sandler Professional Advantage”
απευθύνεται αποκλειστικά στην πώληση
επαγγελματικών υπηρεσιών και σε επαγγελματίες που
προσπαθούν να αναπτύξουν την πελατειακή τους βάση.
Στο σημερινό, εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της
παροχής υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο κάθε
επαγγελματίας να διαθέτει δεξιότητες συμβουλευτικής
πώλησης. Το σεμινάριο βελτιώνει και συμπληρώνει την
διαγνωστική, δημιουργική, αναλυτική και
συμβουλευτική πλευρά της προσέγγισης πωλήσεων
των επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών.

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι 
σε θέση να:
• γνωρίζουν αποτελεσματικούς τρόπους για να

πουλούν τις ιδέες τους – υπηρεσίες τους
ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή εικόνα του
πωλητή

• διαθέτουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, ώστε να
αντιμετωπίζουν με άνεση την πώληση των υπηρεσιών
τους σε νέους πελάτες

• βελτιώσουν τις δεξιότητες και τεχνικές παρουσίασης
των υπηρεσιών τους με στόχο την αβίαστη απόσπαση
της αποδοχής του πελάτη 

• διαχειρίζονται τις προσδοκίες και τον προϋπολογισμό
του πελάτη

• διευρύνουν το πελατολόγιό τους

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται οι τεχνικές του
συστήματος πωλήσεων Sandler. Πιο συγκεκριμένα
εφαρμόζονται ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, ατομικές 
και ομαδικές, και αναπαράσταση ρόλων. Στόχος είναι 
η διαρκής και ενεργή ανταλλαγή των εμπειριών των
συμμετεχόντων αλλά και η εμπέδωση των δεξιοτήτων που
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της πώλησης. Όσον
αφορά στην ανάπτυξη των στρατηγικών των πωλήσεων και
της διεύρυνσης του πελατολογίου εφαρμόζονται ειδικές
μελέτες περιπτώσεων στις οποίες οι συμμετέχοντες
αφομοιώνουν την μεθοδολογία του συστήματος Sandler.    
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Εισηγητής

Ξεπερνώντας το Στίγμα των Πωλήσεων
Η φιλοσοφία και η δομή του συστήματος πωλήσεων
Sandler και η συμβολή τους στην ανάπτυξη συμπεριφορών
κατάλληλων για την αποτελεσματική προώθηση ιδεών/
υπηρεσιών.

Να είσαι OK ή Not - OK 
Tα στοιχεία που επηρεάζουν τη αρμονική σχέση των
πωλητών με τον πελάτη και συμβάλλουν στην ανάπτυξη
σχέσεων του τύπου «είμαι ΟΚ, είσαι ΟΚ». 

Κάνοντας τους Πελάτες να Νιώθουν ότι τους Εκτιμάτε
Η σημασία των “stroke”, της ψυχολογικής (και όχι μόνο)
αναγνώρισης του άλλου, στην πώληση υπηρεσιών.

Μήπως το να ρωτάμε είναι η Απάντηση;
Με στόχο την εκμαίευση αναγκών του πελάτη ο Sandler
έχει αναπτύξει ιδιαίτερα την τεχνική του πώς να
υποβάλλουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις, με ποια σειρά 
και με ποιο τρόπο. 

Το «Υποβρύχιο» της Sandler
Η προσέγγιση πωλήσεων της Sandler στην πλήρη της
μορφή, με τα 7 βήματα που περιλαμβάνει, και τι μπορεί 
να προσφέρει στους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών. 

Αυτό που είσαι (I) δεν ταυτίζεται με αυτό που 
κάνεις (R) 
Η έννοια της Ταυτότητας και του Ρόλου του επαγγελματία
κατά τη πώληση και η συσχέτισή τους  για την επίτευξη των
στόχων του. 

Πώληση δια της Αρνητικής Αντιστροφής
Μια εξαιρετικά ισχυρή τεχνική που πρέπει να εφαρμόζεται
με φειδώ και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως π.χ., για
πολύ αρνητικούς ή πολύ θετικούς (!) πελάτες. 

Εφαρμόζοντας την Ανάλυση των Ανθρώπινων
Συναλλαγών στην Πώληση Υπηρεσιών 
Πώς οι «κασέτες» του Εγώ που κυριαρχούν σε κάθε άτομο
μπορούν να προσαρμοστούν στην προσωπικότητα του
πωλητή έτσι ώστε να επηρεάσουν θετικά την έκβαση της
πώλησης.  

Αναπτύσσοντας την πελατειακή μας βάση

Έμφαση στις τεχνικές των «πρώτων επαφών» (cold calls)
που χρησιμοποιούνται είτε για εξασφάλιση συνάντησης με
ένα νέο υποψήφιο πελάτη, είτε για τηλεφωνική πώληση.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


