Ανάπτςξη Δεξιοτήτων πωλήσεων
σπηματοοικονομικών ςπηπεσιών
Η θαηαλόεζε ηωλ αξρώλ ηωλ πωιήζεωλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή αιιά πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθή, ίζωο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε, ηωλ αλαγθώλ πνπ έρεη ή
πνπ δείρλεη όηη έρεη, ηη ιέεη επζέωο αιιά θαη ηη ππνλνεί, όρη κόλν κε ηηο θξάζεηο
ηνπ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο αιιά θαη κε ηε ζηάζε ηνπ, ην ζώκα ηνπ, ηηο γθξηκάηζεο
ηνπ,ηηο ζπλήζεηεο πνπ έρεη. Από ην ηί θνξά ν πειάηεο, από ην πνπ ζπρλάδεη,
κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη πεξηζζόηεξα κελύκαηα από όζα ν ίδηνο καο ιέεη. Γηα
λα ζπκβεί όκωο απηό ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί από κέξνπο καο ε θαηαλόεζε ηωλ
αξρώλ ηεο επηθνηλωλίαο. Η θαηαλόεζε ηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλωλίαο
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Σκοπόρ
Δίλαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ, λα
ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή
αλαβάζκηζε ηωλ γλώζεωλ ηωλ
ζπκκεηερόληωλ.
Απηό ζα γίλεη κε έλα
δηαδξαζηηθό ηξόπν αθελόο κε ηελ
απόθηεζε ζεωξεηηθήο θαηάξηηζεο ζε
ζέκαηα πωιήζεωλ πνπ ελδηαθέξνπλ
θάζε ζύγρξνλν ζηέιερνο αθεηέξνπ
κε ηελ επξύηεξε γλωζηνπνίεζε ηεο
ηεο πξαθηηθήο ηεο ηέρλεο ηωλ
Πωιήζεωλ κέζα από παξαδείγκαηα,
αζθήζεηο θαη παξαθνινύζεζε
ηαηληώλ.
Μεηά ην πέξαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζα
κπνξνύλ λα ελεξγνύλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζύγρξνλεο επηζηήκεο ηνπ Μάξθεηηλγθ
θαη ηδηαίηεξα ηωλ Πωιήζεωλ

Κοινό
Σηειέρε πνπ πξνωζνύλ ζηνπο πειάηεο
ηνπο Φξεκαηννηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο(Τξαπεδηθά, Δπελδπηηθά θαη
Αζθαιηζηηθά πξνϊόληα) Γηεπζπληέο
Καηαζηεκάηωλ, Υπνδηεπζπληέο, RMs,
Υπεύζπλνη πξνϊόληωλ, Πξνϊζηάκελνη
Υπεξεζηώλ Γηθηύνπ γηα λα εμνηθεηωζνύλ
κε πξαθηηθέο ηερληθέο πνπ θέξλνπλ
απνηέιεζκα ζηελ άζθεζε ηεο
θαζεκεξηλήο ηνπο εξγαζίαο

Διάπκεια
2 εκέξεο
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Θέματα πος θα αναπτςσθούν



















Βαζηθέο έλλνηεο Μάξθεηηλγθ
Έξεπλα θαη εληνπηζκόο πειαηώλ
πωιήζεηο ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ
ην ζηέιερνο πωιήζεωλ ζε κηα
ηξάπεδα
Σηνρνζεζία θαη marketing plan
πωιήζεωλ
Η ηέρλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
Η αλάιπζε ηωλ ζπλαιιαγώλ
Η απόθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ
πειάηε
Η πξνεηνηκαζία ηνπ πωιεηνύ
Η παξνπζίαζε ηεο πξνζθνξάο ζηνλ
πειάηε
Σπζηήκαηα πωιήζεωλ
Η αμία ηωλ εξωηήζεωλ
Ο ρεηξηζκόο ηωλ αληηξξήζεωλ ηωλ
πειαηώλ
Τν θιείζηκν ηεο πώιεζεο
Οη δύζθνινη πειάηεο
TeleMarketing
Direct Mail
Η αληηκεηώπηζε ηωλ παξαπόλωλ ηνπ
πειάηε
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