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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε διευθυντές και προϊσταμένους πωλήσεων και στις
ομάδες τους.

Το εργαστήριο
Το workshop 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. 

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται και παραμετροποιείται
για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, απόρροια των εταιρικών
και προσωπικών στόχων, επιδιώξεων και αναγκών και
περιλαμβάνει την εξάσκηση στα θέματα που
αναφέρονται στο συνοπτικό πρόγραμμα.

Μεθοδολογία
Στο workshop σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται
εκτενώς σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές
που έχουν αναπτυχθεί από τη KPMG και 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
συμβάλλουν τόσο στην επιτυχή αφομοίωση του
μοντέλου προσέγγισης Sandler όσο και στη εξάσκηση
στη πράξη.

Workshop
- Ενδυνάμωση Τμημάτων Πωλήσεων
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Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πού βρισκόμαστε σήμερα 
• Τι έχει αλλάξει στην αγορά μας την τελευταία 2ετία;
• SWOT - H εταιρεία μας σήμερα

Πού θέλουμε να πάμε   
• Brand “Uplift” - Η εταιρική εικόνα που θέλουμε να

προωθούμε προς τα έξω 
• Decision Tree - H Νέα Εταιρική Εικόνα: Διερεύνηση και

στάθμιση όλων των διαθέσιμων επιλογών για προώθηση
της 

• Gap Analysis 1 - Εξέταση των υφιστάμενων σχέσεων 
με του πελάτες/προμηθευτές. Tι εικόνα έχει για εμάς 
η αγορά;  

• Τρόποι διασφάλισης & ανάπτυξης του πελατολογίου για
οριοθέτηση της νέας εταιρικής εικόνας 

• Gap Analysis 2 - Διάγνωση παρόντος και επιδιωκόμενου
επιπέδου συνεργειών μεταξύ των βασικών λειτουργιών
για οριοθέτηση της νέας εταιρικής εικόνας 

Με ποιόν τρόπο θα επιτύχουμε τη μετάβαση
• Ανάλυση Δυναμικών Πεδίων για τις πρωταρχικές

επιλογές 
• Διορθωτικές ενέργειες (action planning)
• Προσδιορισμός ρόλου & απαιτούμενης συμπεριφοράς

των πωλητών μας στην αγορά για ενίσχυση της εταιρικής
εικόνας:
▫ - Ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) 
- Στάση - Νοοτροπία νικητή - Πώς καλλιεργείται; 
- Stretching
- No Guts/No Gain
- Καινοτομία 
- Πρωτοβουλία 
- Το Τρίγωνο της Επιτυχίας  

• Διερεύνηση δυνατοτήτων προσωπικής ανάπτυξης &
θέσπιση ατομικών προτεραιοτήτων 

• Καλλιέργεια στοιχείων προληπτικής και αποφασιστικής
δράσης για αξιοποίηση των ευκαιριών  

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


