Τεσνικέρ Πωλήζεων Υπηπεζιών
(Βαζικό ππόγπαμμα)
Η πξνζσπηθή απνηειεί κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζηεξίδεηαη
ζην πφζν θαηαλνεηά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε δηαδηαθαζία
αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηφο κπνξεί λα
επεξεαζηεί σο πξνο ηελ απφθαζε αγνξάο - πξνο ακνηβαίν φθεινο ηεο
εηαηξίαο θαη ηνπ πειάηε.
Δίλαη γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά φηαλ
βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη
επράξηζηα. Αληίζηνηρα, πξνβάιινπλ αληίζηαζε ή απνρσξνχλ φηαλ
βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη
δπζάξεζηα ή ηνπο πξνθαινχλ ακεραλία. Οη αξρέο ηεο εμππεξέηεζεο
πειαηψλ θαη ηεο πψιεζεο βαζίδνληαη ζε απηά ηα απιά δεδνκέλα.
Δάλ νη πειάηεο αηζζάλνληαη φηη είλαη θαινδερνχκελνη, ληψζνπλ
νηθεία θαη απνιακβάλνπλ εθηίκεζεο φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε
εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξίαο, ηείλνπλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο θαη λα
ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα
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θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δνζνιεςίεο ηνπο.
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Κοινό
Νένη ππάιιεινη δηθηχνπ θαη
κνλάδσλ ησλ θεληξηθψλ
ππεξεζηψλ , Υπεχζπλνη
πξντφλησλ, Πξντζηάκελνη
Υπεξεζηψλ Γηθηχνπ πνπ
επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ
έλα ζχληνκν, πξαθηηθφ θαη
ρξήζηκν ζεκηλάξην κε ζέκα ηηο
βαζηθέο αξρέο ησλ πσιήζεσλ
ππεεξεζηψλ θαη πξαθηηθψλ
ηερληθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε
θαζεκεξηλή άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο.

Διάπκεια
3 εκέξεο

Μεθοδολογία
Τν ζεκηλάξην έρεη ζηφρν λα
ζπκβάιιεη ζηελ κεηάδνζε γλψζεσλ
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αθελφο κε ηελ
απφθηεζε ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο γηα ηε επαγγεικαηηθή
εμππεξέηεζε θαη ζπκπεξηθνξά ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ ηδηαίηεξσλ
ηερληθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
επίηεπμε πσιήζεσλ κέζα απφ
παξαδείγκαηα, αζθήζεηο θαη
παξαθνινχζεζε ηαηληψλ.
Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη
ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχλ λα
κεηαθέξνπλ επηηπρψο ηηο
απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο
ζηνλ δηθφ ηνπο επαγγεικαηηθφ ρψξν.
Τν ζεκηλάξην δελ πξνυπνζέηεη
θάπνηεο πξνεγνχκελεο εηδηθέο
γλψζεηο

Τερληθέο πσιήζεσλ ππεξεζηψλ – Βαζηθφ πξφγξακκα
Padem seminars ©2017

2

Θέμαηα για
ανάπηςξη

Ειζηγηηήρ
Δημήηπηρ Παςλάκηρ
Αλψηεξν Τξαπεδηθφ Σηέιερνο, ζε
δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, η.
Μεζνιαβεηήο Τξαπεδηθψλ Δπελδπηηθψλ
Υπεξεζηψλ, Σπλήγνξνο ηνπ Πειάηε ηνπ
νκίινπ ηεο ΔΤΔ, Γηεπζπληήο
Ηιεθηξνληθήο Τξαπεδηθήο, Γηεπζπληήο
Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ, Γηεπζπληήο
Καηαλαισηηθήο Πίζηεο, Γηεπζπληήο
Μάξθεηηλγθ Καξηψλ θ.α. Έκπεηξνο
Δηζεγεηήο κε πνιιέο ψξεο δηδαζθαιίαο
ζηελ Διιάδα θαη ηε Κχπξν θαη
ζπγγξαθέαο πνιιψλ δεκνζηεπκάησλ
θαη βηβιίσλ ζρεηηθψλ κε ην Τξαπεδηθφ
Μάξθεηηλγθ ζηε Πξάμε, ηε
δηακεζνιάβεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ,
ηε ηέρλε ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο ,ηελ
αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ
εμππεξέηεζε πειαηψλ.

 Βαζηθέο έλλνηεο Μάξθεηηλγθ θαη
πσιήζεσλ Υπεξεζηψλ
 Έξεπλα θαη εληνπηζκφο πειαηψλ
 πσιήζεηο ππεξεζηψλ
 ην ζηέιερνο πσιήζεσλ
 Η πξνεηνηκαζία ηνπ πσιεηή
 Η ζηξαηεγηθή πψιεζεο
 Η αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ
πειάηε
 Η επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε
 Η θάζε ηεο πψιεζεο
 Η ηέρλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
 Η αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ
 Οη ηχπνη ησλ πειαηψλ
 Η απφθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ
πειάηε
 ΗΗ παξνπζίαζε ηεο πξνζθνξάο ζηνλ
πειάηε
 Σπζηήκαηα πσιήζεσλ
 Η δηαζηαπξνχκελε πψιεζε
 Ο ρεηξηζκφο ησλ αληηξξήζεσλ ησλ
πειαηψλ
 Τν θιείζηκν ηεο πψιεζεο
 Οη δχζθνινη πειάηεο
 Η κεηά ηελ πψιεζε εμππεξέηεζε ηνπ
πειάηε
 Η αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ ηνπ
πειάηε
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