Ταυτότητα Εκδήλωςησ: Θεςςαλονίκη, Αθήνα, Λεμεςόσ
Ειςθγθτισ ςεμιναρίου

:

Χριςτοσ Λάηαρθσ
Ο Χριςτοσ Λάηαρθσ ςποφδαςε Κοινωνιολογία ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο και ζχει ΜΒΑ ςτο
Στρατθγικό Management από το Kingston University. Είναι ςτθν αγορά από το 1994, πουλϊντασ ο
ίδιοσ κακθμερινά. Εργάςτθκε ςε κζςεισ ευκφνθσ πωλιςεων ςε ελλθνικζσ και πολυεκνικζσ εταιρείεσ
και τα τελευταία 18 χρόνια ζχει τθ δικι του εταιρεία εκπαίδευςθσ, τθ Lean Management www.emanagement.gr. Ζχει ςυγγράψει 4 βιβλία πωλιςεων και επικοινωνίασ και πολλά ςεμινάριά του
είναι διακζςιμα ςε CDs και USBs.

Θζμα ςεμιναρίου

:

Με ςτόχο το κλείςιμο τθσ πϊλθςθσ και τθν
ακαριαία ικανοποίθςθ του πελάτθ. Τίποτα
λιγότερο.

Γιατί να το
παρακολουκιςω;

:

Ο κάκε εκπαιδευόμενοσ κα κατανοιςει πωσ μπορεί να είναι μζροσ τθσ λφςθσ των
πωλιςεων τθσ εταιρείασ του και κα πάρει φεφγοντασ, εκτόσ από τισ ςθμειϊςεισ,
το βιβλίο «Ο λιτόσ τρόποσ πωλιςεων. 405 ςφγχρονεσ τεχνικζσ επαγγελματικϊν
πωλιςεων» και το CD No2 με τίτλο «Τεχνικζσ πολζμου και δφναμθσ ςτισ
πωλιςεισ» Ακοφςτε δείγμα εδϊ
https://www.youtube.com/watch?v=fpOZxcLHt_A
[Σε περίπτωςη αδυναμίασ παρακολοφθηςησ του ςεμιναρίου, μπορείτε να παραλάβετε το βιβλίο, το
CD και τισ ςημειώςεισ ςτην τιμή των 48,88 ευρώ. Κόςτοσ μεταφορικών για όλη την Ελλάδα 4,48
ευρώ.]

Διάρκρωςθ εκδιλωςθσ

:

Ημερομθνία και τόποσ
εκδιλωςθσ

:

13:00-14:00, Με ςτόχο ζνα εξαιρετικό άνοιγμα του πελάτθ, μζςα από απίκανθ
δικι μου προετοιμαςία, εςτιαςμζνθ προςζγγιςθ του πελάτθ και πλουραλιςτικι
εξαγωγι πολφτιμων πλθροφοριϊν μζςα από τισ δικζσ μου εφςτοχεσ ερωτιςεισ.
14:00-15:00, Λιτι παρουςίαςθ αυκυποβολισ του πελάτθ, άρςθ των εμποδίων
που με οδθγοφν ςτισ πολυπόκθτεσ αντιρριςεισ.
15:00-16:00, Ορμι κλειςίματοσ τθσ ςυναλλαγισ με τον πελάτθ. Πωσ
εξαςφαλίηεται από τισ αντιρριςεισ και πωσ οι ςυναλλαγζσ γίνονται εδϊ και τϊρα
ι προςυμφωνθμζνα ςε λίγο.
16:00-17:00, Καλοεπιλεγμζνεσ τεχνικζσ δφναμθσ και πολζμου, που λαμβάνουν
υπόψθ τουσ ανταγωνιςτζσ μου και που μου απαγορεφουν τθν αναβλθτικότθτα
πωλιςεων, που –τελικά– και εγϊ ζχω.
Παραςκευι 20 Απριλίου, Grand Hotel Palace, Θεςςαλονίκη
www.grandhotelpalace.gr
Δευτζρα 23 Απριλίου, Σολωμοφ 39, Πλατεία Κάνιγγοσ, Αθήνα
Ρωτήςτε μασ για την υλοποίηςη του ςεμιναρίου και ςτην Κφπρο.
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78,88 ςυν ΦΠΑ.
88,03 ευρϊ (παρζχεται ζκπτωςθ 10%)
Alpha Bank, Αρ. Λογ/ςμοφ: 146002320011327,
ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327, Δικαιοφχοσ: Lean Management
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