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No Guts No Gain / Εξαλείψτε τους φόβους
αποτυχίας στις πωλήσεις
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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δυο ημέρες - 16 ώρες  

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες των
πωλήσεων που θέλουν να αναπτύξουν και να
βελτιώσουν τις δεξιότητες πωλήσεων μαζί με την
αποφασιστικότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Το σεμινάριο
Ο κύριος λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
«πάνε για το χρυσό» είναι γιατί περιμένουν να νιώσουν
ένα «σημάδι» ότι είναι έτοιμοι. Ο στόχος του σεμιναρίου
αυτού είναι να αποδείξει ότι οι πράξεις προηγούνται της
αυτοπεποίθησης και την καθορίζουν. Με άλλα λόγια,
κάποιος θα αισθανθεί την παρακίνηση να συνεχίσει, 
αν αρχίσει να ενεργεί με τον επιθυμητό τρόπο. 
Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά εργαλεία
βελτίωσης της νοοτροπίας στις πωλήσεις και μια
θετική προσέγγιση της επαγγελματικής ζωής.   

Μετά από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι 
σε θέση να:
• ξεπερνάνε την αποτυχία και να μαθαίνουν από τα λάθη

τους
• κατανοήσουν το καθημερινό ρίσκο ώστε να το

χρησιμοποιούν για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων
τους

• χειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο την
αναβλητικότητα

• ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση και την
αποφασιστικότητά τους

• διαχειρίζονται επιτυχώς την πίεση και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική
καθημερινότητα 

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των εκπαιδευτικών
μεθόδων της Sandler Training, όπως μελέτες
περιπτώσεων, προσομοιώσεις, αναπαράσταση ρόλων, κλπ.
Ιδιαίτερα, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πωλήσεων
πραγματοποιούνται ασκήσεις ατομικές και ομαδικές, όπως
και παίξιμο ρόλων που έχει ως στόχο την πρακτική
εφαρμογή και συνεπώς την εμπέδωση των δεξιοτήτων που
χρησιμοποιούνται στην πώληση αλλά και την ενδυνάμωση
της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων.
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Τα Θεμέλια της Επιτυχίας 
Το πρόγραμμα ξεκινά με Τα Θεμέλια της Επιτυχίας,
δηλαδή τα συστατικά που οι πετυχημένοι άνθρωποι
υιοθετούν όπως στοχοθέτηση, κατανόηση του ρίσκου και
της αποτυχίας, αποφυγή «παιχνιδιών», αποτελεσματική
λήψη απόφασης, κλπ. Καταλήγει με τη Γραμμή της Ζωής,
ένα γράφημα που μελετάει την σχέση του προσωπικού
χρόνου με τη στοχοθέτηση.

Εμπόδια στην επιτυχία
Ενώ το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με θεμέλια, αυτό το
κεφάλαιο μελετά εκείνα τα συστατικά που μας εμποδίζουν.
Εδώ δίνεται έμφαση στα στοιχεία που συνήθως εμποδί -
ζουν τους ανθρώπους όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η αναβλητικότητα, κλπ, και
φυσικά ο εγωκεντρισμός, το μεγαλύτερο εμπόδιο απ’ όλα. 

Η Ανατομία της Αποτυχίας
Το τρίτο κεφάλαιο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία της
Αποτυχίας, του Ρίσκου και της Λήψης Απόφασης είναι
απαραίτητο να συνδέονται μεταξύ τους τόσο όσο
απαραίτητα είναι τα μαθήματα ενίσχυσης της δύναμης
(«κότσια») των συμμετεχόντων. Η Αποτυχία δίνει σημαντικά
μαθήματα, το Ρίσκο μπορεί να κατανοηθεί και να φανεί
χρήσιμο, η Αναβλητικότητα μπορεί να αποφευχθεί και
τέλος, οι Αποφάσεις μπορούν να βελτιωθούν μέσω της
διαδικασίας που περιλαμβάνει όλες αυτές τις σκέψεις.
Μπορούμε να γίνουμε πιο δυνατοί εάν μάθουμε από την
εμπειρία και γίνουμε πιο αποφασιστικοί.

Παιχνίδια Ισχύος
Το τέταρτο κεφάλαιο μελετά τα Παιχνίδια Ισχύος και τους
διάφορους Ρόλους σ’ αυτά. Όπως οι «εχθροί» στις σχέσεις
των ενηλίκων, οι διάφοροι Ρόλοι των Παιχνιδιών Ισχύος
προσπαθούν να τοποθετήσουν τους πωλητές σε
δυσμενέστερη θέση. Τα Παιχνίδια Ισχύος και οι Ρόλοι τους
καταστρέφουν τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα καλό
επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και πωλητή. Σε αυτό
το σημείο ερευνάται η διαβρωτική φύση των Παιχνιδιών
Ισχύος και προτείνονται λύσεις για αποφυγή τους 
ή εξουδετέρωσής τους. 

Γίνε Δυνατός - Ο καινούργιος σου εαυτός  
Το πέμπτο κεφάλαιο είναι η ανακεφαλαίωση του No Guts,
No Gain. Μετά την μελέτη των συστατικών των
πετυχημένων ανθρώπων και την ανάλυση πιθανών
παγίδων, παρουσιάζονται τα στοιχεία που θα δυναμώσουν
τους συμμετέχοντες.
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Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


