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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μια ημέρα - 8 ώρες 

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε πωλητές και προϊσταμένους πωλήσεων, καθώς και
σε ελεύθερους επαγγελματίες και συμβούλους οι
οποίοι επιθυμούν να εδραιώσουν και να διατηρήσουν
σχέσεις εμπιστοσύνης.

Το σεμινάριο
Από το κατεξοχήν πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων
πωλήσεων για πωλητές, το πρόγραμμα του Sandler
Training το οποίο αποτελεί μια στροφή 180° από τις
παραδοσιακές μεθόδους και προσεγγίσεις στις
πωλήσεις, το πρόγραμμα αναπτύσσει την ικανότητα της
εδραίωσης και της διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης
με τους πελάτης, και ελέγχου της διαδικασίας
πώλησης. 
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν μια
σειρά εργαλείων που θα τους βοηθήσουν αποφασιστικά
στις πωλήσεις τους, και θα αναπτύξουν τεχνικές και
συμπεριφορές διαμόρφωσης σχέσεων εμπιστοσύνης.
Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του προγράμματος οι
συμμετέχοντες θα έχουν μάθει πώς να:
• αποκτούν τον έλεγχο της συνάντησης πώλησης
• εδραιώνουν μια προκαταρτική συμφωνία (Up-Front

Contract) με τους υποψήφιους πελάτες
• συμβάλλουν στην ανάπτυξη σχέσεων του τύπου

«Είμαι ΟΚ - Είσαι ΟΚ» 
• υποβάλλουν ερωτήσεις και αντιστροφές ερωτήσεων

για να ελέγχουν την διαδικασία πώλησης 

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα είναι δομημένο ως προς τις ενότητες
που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν
πρακτικές ασκήσεις και αναπαράσταση ρόλων σε
τριάδες, στις οποίες οι συμμετέχοντες διαδοχικά
«παίζουν» τον πωλητή, πελάτη και παρατηρητή. Όλοι οι
ρόλοι είναι σύμφωνοι με τη σημερινή τους δουλειά.
Επίσης, σε κάθε τεχνική που διδάσκεται οι
συμμετέχοντες εξασκούνται στην εφαρμογή της πάνω
στην πραγματική τους δουλειά. Στο τέλος του
σεμιναρίου διαθέτουν ένα “workbook” το οποίο
περιέχει όλη τη νέα προσέγγιση στις πωλήσεις,
αποτελεί δηλαδή, το εγχειρίδιό τους.

Δημιουργώντας Σχέσεις Εμπιστοσύνης
/ Establishing the Relationship
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Εισαγωγή στο σύστημα πωλήσεων της Sandler 
Η συγκεκριμένη ενότητα εισάγει τους συμμετέχοντες 
στο σύστημα πωλήσεων της Sandler. Ο στόχος είναι να
κατανοήσουν την φιλοσοφία αλλά και τη δομή του
συγκεκριμένου συστήματος έτσι ώστε φτάσουν στη
«Φόρμουλα της Επιτυχίας».  

Πώς δημιουργούμε Σχέση Εμπιστοσύνης με τον
υποψήφιο πελάτη 
Αν δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης (Bonding) με τον
υποψήφιο πελάτη, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι 
η συναλλαγή μπορεί να έχει αίσια κατάληξη. Στην ενότητα
αυτή οι συμμετέχοντες κατανοούν τα στοιχεία που
επηρεάζουν τη σχέση τους με τον πελάτη και το πώς αυτοί
ενεργά μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σχέσεων
του τύπου «είμαι ΟΚ, είσαι ΟΚ»

Η Προκαταρκτική Συμφωνία 
Τα περισσότερα μοντέλα τεχνικών πώλησης που
διδάσκονται αποτυγχάνουν στην εφαρμογή τους διότι ο
πελάτης σπάνια ‘επιτρέπει’ στον πωλητή να κρατήσει τον
έλεγχο της συνάντησης, απαραίτητη προϋπόθεση για να
εφαρμόσει ο πωλητής αυτό που έμαθε στο σεμινάριο. 
Η τεχνική της Προκαταρκτικής Συμφωνίας είναι μια
απολύτως μη επιθετική προσέγγιση, η οποία καθησυχάζει
τον υποψήφιο πελάτη ενώ ταυτόχρονα παραδίδει τα ηνία
της συναλλαγής στον πωλητή! 

Τεχνικές υποβολής ερωτήσεων – η τεχνική της
Αντιστροφής 
Πρωταρχικό συστατικό κάθε επιτυχημένης συναλλαγής
είναι η σωστά στοχευμένη εκμαίευση αναγκών του πελάτη.
Συχνά, ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται και προσπαθεί να
ανακτήσει την πρωτοβουλία με δικές του ερωτήσεις και
αντιρρήσεις. Η τεχνική των Αντίστροφων Ερωτήσεων
επιτρέπει στον πωλητή να επανακτήσει τον έλεγχο και να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε ενδεχόμενη
αντίρρηση.
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Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


