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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μια ημέρα - 8 ώρες 

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε όλους τους Προϊσταμένους Πωλήσεων 
• Σε όλα τα στελέχη που διοικούν ή πρόκειται να

διοικήσουν ομάδες πωλητών

Το σεμινάριο
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊστάμενους
Πωλήσεων ή σε στελέχη που διοικούν και συντονίζουν
ή πρόκειται να διοικήσουν και να συντονίσουν 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. 

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

• 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

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

• γνωρίζουν πώς να αναπτύσσουν μακροχρόνιες αλλά
επικερδείς πελατειακές σχέσεις 

Στρατηγικές Ανάπτυξης Νέων Πωλήσεων
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Προγραμματισμός, Υλοποίηση και Έλεγχος του πλάνου
δράσης των πωλήσεων
• Το πλάνο δράσης πωλήσεων ως μέρος της συνολικής

επιχειρηματικής στρατηγικής
• Οριοθέτηση στόχων και ανάθεση αρμοδιοτήτων
• Πλάνο διαχείρισης λογαριασμών πελατών
• Διαδικασία υποβολής προσφορών
• Διοίκηση περιοχών ευθύνης
• Διαχείριση δικτύου συνεργατών και αντιπροσώπων 

Αποτελεσματικότητα Σύνθετων Πωλήσεων - Μέθοδοι
και Πρακτικές 
• 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 

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

Περιοχής

Διαχείριση Μεγάλων Λογαριασμών
• 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

Συνοπτικό πρόγραμμα

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.

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


