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ΣΤΟΧΟΙ

Αναπτύσσει τη μέγιστη απόδοση 
της ομάδας πωλήσεων
Δημιουργεί μια νέα μεθοδολογία προσέγγισης 

      των πωλήσεων 
•  Βοηθά  την  ομάδα  να  χρησιμοποιήσει  τις 

εμπορικές της επαφές πιο αποτελεσματικά
Χτίζει την αυτοπεποίθηση του κάθε 
συμμετέχοντα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ:

Προσαρμογή 
σε 

καταστάσεις

να  επιτύχουν  κορυφαίες  επιδόσεις.  Διδάσκοντας  ικανότητες  δυνατής  επικοινωνίας  και

Εκπαίδευση 
Αποτελεσματικών 

Πωλήσεων

Το πρόγραμμά μας Εκπαίδευση Αποτελεσματικών Πωλήσεων, εκπαιδεύει ομάδες πωλήσεων ώστε

διαπραγμάτευσης,  διαχείριση  αντιρρήσεων,  άριστης  συμπεριφοράς  και πολλά άλλα,  το 
πρόγραμμά μας προσφέρει την καλύτερη δυνατή  εμπειρία σε κάθε συμμετέχοντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•   Ευθυγραμμίζει  την  κουλτούρα  της ομάδας 

πωλήσεων  με τους στόχους του οργανισμού

Η  Εκπαίδευση  Αποτελεσματικών  Πωλήσεων  είναι  ένα  

Χρησιμοποιώντας πρακτικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες θα 
προπονηθούν  σε  καλύτερες  στάσεις  και  συμπεριφορές 
προκειμένου να αποδώσουν καλύτερα σε κάθε στάδιο μιας 
εμπορικής διαπραγμάτευσης. Θα μάθουν να προσαρμόζουν  
ό,τι  έχουν  μάθει  πάνω  στις  ανάγκες  των  πελατών τους,  
αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση  τους,  διατηρώντας  και 
την αυθόρμητη σύσταση.

 Σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους account  executives
 να  πετύχουν  τους στόχους  τους  στο  σημερινό  δυναμικό

πρόγραμμα πρόκληση για την ομάδα των πωλήσεών σας.

και  απαιτητικό επιχειρηματικό  περιβάλλον,  το 
πρόγραμμα θα βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις τους,θα
τους  εκπαιδεύσει στην  επιχειρηματική προσέγγιση και 
μεθοδολογία  και θα αυξήσει  τις επιχειρηματικές 
τους δεξιότητες.

Διότι μια Καλά Εκπαιδευμένη 
Ομάδα Πωλήσεων είναι μια 
Νικήτρια Ομάδα Πωλήσεων 

Κατανόηση 
διαφορετικών 

στάσεων

Ενίσχυση 
συστάσεων

ΠΩΛΗΤΗΣ

 Αύξηση 
ικανοποίησης 

πελατών
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1η Ενότητα   

3η Ενότητα 

5η Ενότητα 

 Προετοιμασία της Διαπραγμάτευσης

4η Ενότητα 
Διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2η Ενότητα 
Το Εργαλείο της Επικοινωνίας

Η Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ DYNARGIE

ΣΧΕΤΙΚΑ

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικών Πωλήσεων είναι ένα πρόγραμμα  4 ημερών (2 + 1 + 1), 
αποτελούμενο απο 5 ενότητες. Το μέγεθος της ομάδας περιορίζεται σε 8 συμμετέχοντες.

Διαχείριση αντιρρήσεων με 
θετικό τρόπο 

Το Εργαλείο της Επικοινωνίας      
•   

Προετοιμασία της Διαπραγμάτευσης
•  Προετοιμασία = 99% της επιτυχίας
•  Ρύθμιση και έλεγχος των στόχων
•  Οι αρετές ενός μεγάλου                    
     διαπραγματευτή

Τα εργαλεία για την αποτελεσματική 
επικοινωνία στις πωλήσεις

•  Το τηλέφωνο ως εργαλείο πωλήσεων

Η Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης 
•   Τα διάφορα στάδια της 

διαπραγμάτευσης: πώληση ως διαδικασία
Στάσεις και συμπεριφορές 
Αριστείας

Παρακίνηση και προετοιμασία

•  Επιλεκτική επιχειρηματολογία          
•   

Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων   
•   

•  Διαχείριση παραπόνων

 των πρακτικών εφαρμογών
•  Προφορική έκθεση εφαρμογής 
•   

 Ποιότητα: Τα εργαστήριά μας αξιολογούνται με 3 στα 4 και άνω

 Εμπειρία: Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία

 Σταθερότητα Συμβούλων: Το 75% των συμβούλων μας μένουν μαζί μας για περισσότερο απο 5 χρόνια

 Διεθνής Προσέγγιση: Η Dynargie έχει αναπτυχθεί σε 4 ηπείρους, 14 ζώνες ώρας και 11 γλώσσες

Η  Δική  μας  Πραγματικότητα         
•   

Η  Dynargie  είναι  μια  δυναμική  συμβουλευτική  εταιρεία  σε  θέματα  management  και  εκπαίδευσης,  εξειδικευμένη 
στην  άσκηση  επιρροής  και  στη  διαχείριση  της  θετικής  αλλαγής  τόσα  στα  άτομα  όσο  και  στους  οργανισμούς.  
Ιδρύθηκε  στην  Ελβετία  το  1982  και  δραστηριοποιείται  σε  πάνω  απο  10  χώρες  σε  11  διαφορετικές  γλώσσες  
και  διαφορετικές κουλτούρες.  Μέσα από τις  μοναδικές  της μεθόδους εκπαίδευσης  και  συμβουλευτικής,  οι  οποίες 
παρέχονται  από  μια διεπιστημονική  ομάδα  συμβούλων,  βοηθά  στο  μετασχηματισμό  της  διαφορετικότητας  σε  
αρμονία  και  κάνει  τους ανθρώπους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς.

Πώς να ακούς και πώς να 
κάνεις ερωτήσεις

Παρουσίαση και υπεράσπιση του
δικού σου προϊόντος

•  Μαθαίνοντας πώς να κλείνεις

Αυτο-επιβεβαίωση και 
μαθαίνοντας πώς να λες "όχι"
Επικοινωνία προς τα πάνω: πώς 
να ενεργείς αποτελεσματικά με 
έναν προϊστάμενο

Η Δική μας Πραγματικότητα

www.dynargie.gr


