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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε στελέχη που επικοινωνούν με πελάτες και που
επιδιώκουν να αναπτύξουν τις ικανότητες επικοινωνίας.

Το σεμινάριο
Βοηθώντας τους ανθρώπους να αγοράσουν είναι μια
σπονδυλωτή και σύνθετη διαδικασία που
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων
στους τομείς της διαχείρισης των σχέσεων, της
ανάπτυξης επιχειρηματικών ευκαιριών και της
διαπραγμάτευσης. Κάθε ενότητα είναι ένα αυτόνομο
εργαστήριο, υπό την καθοδήγηση έμπειρου
εκπαιδευτή.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Τα παιχνίδια ρόλων
είναι προσαρμοσμένα στην πολιτική, στις διαδικασίες
και στις ανάγκες τις κάθε εταιρείας, λαμβάνοντας υπ'
όψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες του κάθε
εκπαιδευόμενου πωλητή.

Εξειδικευμένη Πώληση Υπηρεσιών
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Προσδιορίζοντας τους ανθρώπους με επιρροή και
εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις
Ανάλυση των ρόλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
των πελατών, καθώς και τις πηγές δύναμης και επιρροής. 

Κάνοντας Αποτελεσματικές Ερωτήσεις
Διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών ερωτήσεων και του
βαθμού που οι αποτελεσματικές ερωτήσεις βοηθούν τους
πελάτες να αποφασίσουν.

Συσχετίζοντας τον Μήνυμα τα Θέλω του Αγοραστή 
Προσαρμογή τις επικοινωνίας σχετικά με τις δυνατότητες,
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας βάσει της
οπτικής του αγοραστή.

Διαφοροποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας  
Εξάσκηση στην παρουσίαση των προϊόντων και των
υπηρεσιών της εταιρείας  κατά τρόπο που διαφοροποιεί
σαφώς την εταιρεία από τον ανταγωνισμό.

Κάνοντας Πειστικές Παρουσιάσεις
Εξάσκηση στην επικοινωνία αξιομνημόνευτων
πωλησιακών μηνυμάτων, προσαρμόζοντας τα μηνύματα
στις ανάγκες των πελατών.

Δημιουργώντας ευκαιρίες Cross-Selling για τις
υπηρεσίες της εταιρείας 
Εντοπισμός των ευκαιριών για cross-sell και διερεύνηση
του βαθμού που βοηθούν οι εταιρικές σχέσεις προς αυτό
τον σκοπό. 

Δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη
συνεργασία με το τμήμα προμηθειών
Εξάσκηση στην αποτελεσματική συνεργασία και στην
ανάπτυξη σχέσεων με το τμήμα προμηθειών.

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

Χάρις Περδικάρη���������  
Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαίδευσης
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Συνοπτικό πρόγραμμα

NEW

Πιστοποιημένο από τη Sandler Training


