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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε πωλητές που διενεργούν
τηλεφωνικές πωλήσεις. Επίσης, απευθύνεται σε κάθε
πωλητή που επιχειρεί πρώτες επαφές τηλεφωνικά 
με υποψήφιους πελάτες. 

Το σεμινάριο
Το πρόγραμμα “Sandler on Telephone Sales”
απευθύνεται σε στελέχη που διενεργούν πωλήσεις
μέσω τηλεφώνου αλλά και σε πωλητές που κάνουν
“cold calls” ή «πρώτες επαφές» με στόχο την επίτευξη
ενός ραντεβού πώλησης. Σήμερα αποτελεί κοινή
αντίληψη πως οι τηλεφωνικές πωλήσεις στην Ελλάδα
δεν έχουν το κύρος που θα έπρεπε και αυτό είναι
αποτέλεσμα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 
του ερασιτεχνισμού με τον οποίο γίνονται.

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι 
σε θέση να:

• γνωρίζουν αποτελεσματικούς τρόπους για να
ξεπερνούν την αρχική δυσπιστία και αντίδραση του
συνομιλητή τους

• μπορούν, έγκαιρα στη συνομιλία, να αποδυναμώνουν
τις συνηθέστερες αντιρρήσεις των πελατών, ώστε να
διευκολύνουν τη συνέχιση της συζήτησης

• διαθέτουν την ικανότητα να δημιουργούν τη σωστή
σχέση με τον πελάτη, εκείνη δηλαδή που είναι
προϋπόθεση για να τους εμπιστευθεί και να επιθυμεί
τη συνέχιση της συνομιλίας μαζί τους

• κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να
εντοπίζουν την βαθύτερη ανάγκη του πελάτη, να
ανταποκριθούν σ’ αυτή και να ολοκληρώσουν μια
συναλλαγή από την οποία και οι δύο θα μείνουν
απόλυτα ικανοποιημένοι

• γνωρίζουν προχωρημένες τεχνικές πειθούς στην
τηλεφωνική πώληση

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται οι τεχνικές του
συστήματος πωλήσεων Sandler. Πιο συγκεκριμένα
εφαρμόζονται ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις και
αναπαράσταση ρόλων. Στις ασκήσεις και στο παίξιμο
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Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τον χαρακτήρα
των πωλήσεων, αν πρόκειται δηλαδή καθαρά για
τηλεφωνικές πωλήσεις ή αν πρόκειται για μεθοδολογία
τηλεφωνικής επαφής με υποψήφιο πελάτη. Σε κάθε
περίπτωση, το περιεχόμενο σχεδιάζεται με τρόπο που να
ανταποκρίνεται 100% στην εξειδικευμένη πώληση της
εταιρείας.

Εισαγωγή στο σύστημα πωλήσεων της Sandler
• Συστηματική πώληση - γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε

ένα σύστημα
• Μεγιστοποιώντας την απόδοση της πώλησης 
• Το «υποβρύχιο» των πωλήσεων - Τα 7 Βήματα της

επιτυχημένης πώλησης

Πώς δημιουργούμε Σχέση Εμπιστοσύνης με τον
πελάτη
• Τα 3 στοιχεία της προφορικής Επικοινωνίας
• Τεχνικές Ενεργητικής Ακρόασης
• Είμαι OK, είσαι ΟΚ
• Χρήση των strokes με τους πελάτες

Αυτό που είσαι (I) δεν ταυτίζεται με αυτό που κάνεις
(R) 
• Θεωρία Ταυτότητας/Ρόλου (I/R) 
• Περιοχές άνεσης
• Τι σημαίνει να είσαι «νικητής»; 

Η διαδικασία τηλεφωνικής επαφής
• Τα απαραίτητα στοιχεία μιας πρώτης τηλεφωνικής

επαφής
• Τα «Πρέπει» και τα «Δεν Πρέπει» μιας πρώτης επαφής
• Προκαταρκτική Συμφωνία
• Το «Διαφημιστικό των 30 δευτερολέπτων» 
• Οι «ερωτήσεις - Δόλωμα»
• Ανταπόκριση σε ερωτήσεις και αντιρρήσεις του πελάτη
• Η Τεχνική της «Καμινάδας του Πόνου»
• Η Τεχνική της Αντιστροφής
• Διερεύνηση του προϋπολογισμού
• Αντιμετωπίζοντας φράσεις υπεκφυγής
• Κλείσιμο της πώλησης

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

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

Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα

ρόλων γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες και στα προϊόντα
που πωλούν οι συμμετέχοντες και στο πως τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που αυτά διαθέτουν μπορούν να
μετατραπούν σε πιθανά οφέλη για τον υποψήφιο πελάτη.

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


