PROCES SPRZEDAŻY, A PROCES
ZAKUPOWY KLIENTA - CZYLI
JAK SPRZEDAĆ, ZANIM KLIENT
BĘDZIE CHCIAŁ KUPIĆ.

Zamknięta

Do ustalenia

15 osób

Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO
Siedziba klienta

16h zegarowych
(2 dni po 8h)

— Dla szefów, managerów i kierowników sprzedaży chcących
prowadzić swój zespół w najlepszy możliwy sposób,

Szkolenie pozwala na poznanie procesu zakupowego
klienta w celu wykreowania jego potrzeb.
W przeciwieństwie do szkoleń z klasycznych technik
sprzedażowych, nie ukierunkowuje uczestników na
jedną technikę, ale korzysta z ich najlepszych
elementów, stawiając zarazem klienta w centrum.

— Dla pracowników działów handlowych, sprzedawców,
serwisantów oraz wszystkich, którzy w swojej pracy mają
bezpośredni kontakt z klientem i chcą zbudować z nim
długotrwałą relację biznesową,
— Dla właścicieli małych firm, którzy prowadzą zarówno
działania zarządzające jak i sprzedażowe, łącząc
w tym samym czasie wiele kompetencji.

Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte na miarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciem programów unijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%

— Szybkie i precyzyjne zaktywizowanie klienta oraz
naprowadzenie go na realizację jego potrzeb,
— Stworzenie warunków do wdrożenia mixu technik
sprzedażowych oraz wykorzystania ich w zależności od sytuacji,
— Wzmocnienie zaangażowania działów handlowych
w realizowanie sprzedaży poprzez wskazanie
benefitów płynących z procesu zakupowego,
— Wypracowanie świadomej i naturalnej relacji z klientem,
która przełoży się na jego lojalność,
— Zintensyfikowanie pozyskanego kontaktu poprzez
wykorzystanie lejka sprzedażowego.

1.

Kim jest nasz klient,

2.

Proces zakupowy,

3.

Uczestnicy i interesariusze procesu zakupowego,

4.

Relacja z klientem,

5.

Strategie negocjacyjne,

6.

Proces sprzedaży,

7.

Relacje między procesami sprzedaży i zakupu,

8.

Praca nad procesie zakupowym klienta,

9.

Podział pracy w dziale sprzedaży,

10.

Farmer kontra Hunter,

11.

Rola marketingu w sprzedaży,

12.

Po co nam lejek sprzedażowy,

13.

CRM - fakty i mity.

—

Poznasz proces zakupowy klienta oraz będziesz wiedział,
jak i kiedy możesz go uruchomić,

—

Nauczysz się strategii negocjacyjnych, jakie klienci przyjmują najczęściej,

—

Zrozumiesz jak klienci widzą naszą relację, i na co musisz zwrócić uwagę,

—

Poznasz pełny proces sprzedaży oraz zależności pomiędzy procesem
zakupowym i sprzedażowym,

—

Dowiesz się, czy jesteś „farmerem” czy „hunterem” w procesie sprzedażowym,
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—

Nauczysz się etapowania prac oraz zobaczysz jakie to ma przełożenie na Twoje
wyniki,

—

Zrozumiesz w jaki sposób wykorzystać narzędzia marketingowe,
aby zwiększyć sprzedaż,

—

Sprawdzisz co daje efektywne używania lejka sprzedażowego
i nauczysz się jak go wykorzystywać,

Przedsiębiorca oraz wiceprezes zarządu i dyrektor
Departamentu Handlu i Zasobów Ludzkich w firmie
Politan. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach na Wydziale Ekonomii oraz programów
Management i ICAN Total Selling w ICAN Institute.

—

Poznasz CRM oraz korzyści jakie on daje,

—

Będziesz potrafić ocenić zbudowane z klientem relacje,

—

Rozpoznasz strategie negocjacyjne.

W swojej dwudziestoletniej karierze pracował w obszarze
marketingu i sprzedaży, zakupów oraz zasobów ludzkich
w branży telekomunikacyjnej, FMCG i agencjach
reklamowych.
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