4 κωδικοί και 4 οκτάδες ενεργειών για να έχω ένα παραγωγικό 2020. Προγραμματισμοί, συνήθειες και λέξεις
που πουλάνε!!

Συνήθειες και λέξεις που πουλάνε.
Προγραμματισμός με στόχο την επιτυχία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πέμπτης 09/04/20, Σολωμού 39, Αθήνα, 10682

14:00-15:00
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ως βάση αλλαγών στο day-to-day, κυνήγι πωλήσεων. Πως θα
επιδιωχθεί η ομαλή μετάβαση σε νέες πρακτικές πωλήσεων;
Κωδικός 1ης ώρας «νίκη σκαντζόχοιρου»

15:00-16:00
Η νοοτροπία the power of now ως master κλειδί στην λανθασμένη αποκωδικοποίηση
προθέσεων πωλητών και πελατών. Πως δομείται ως βασικό χαρτί απέναντι στις πιέσεις του
ανταγωνισμού και τις συγκυρίες της αγοράς το 2020;
Κωδικός 2ης ώρας «σαγήνη αναβλητικότητας»

16:00-17:00
Από τι αποτελείται το μείγμα των τελικών πωλήσεων έκαστου μήνα του 2020; Ποια τα λάθος
στοιχεία που οδηγούν σε μειωμένες πωλήσεις, ποια τα σωστά στοιχεία που δεν αξιοποιούνται
επαρκώς για να δομήσουν ένα εντελώς διαφορετικό cocktail συναλλαγών στον μήνα που τρέχει;
Κωδικός 3ης ώρας «ατρόμητος ρότορας»

17:00-18:00
Πως αναθεωρείται τόσο η ημερήσια διάταξη ενεργειών πωλήσεων, όσο και το μικροπλάνο
εβδομάδας, έτσι ώστε να στήνεται έκαστος μήνας του 2020 ως ένα παραγωγικό project που
αφορά κλεισμένες και εισπραγμένες συναλλαγές και όχι υποσχέσεις και προσδοκίες πωλητών
και πελατών;
Κωδικός 4ης ώρας «φουσκωμένο μπισκότο»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το κόστος ατομικής συμμετοχής είναι 78,88 ευρώ συν ΦΠΑ. Σε περίπτωση
προπληρωμής παρέχεται έκπτωση 10% και το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται σε
70,99 ευρώ συν ΦΠΑ. Ποσό κατάθεσης 88,03 ευρώ.
Alpha Bank, Αρ. Λογ/σμού: 146002320011327,
ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327, Δικαιούχος: Lean Management
2. Εισηγητής: Χρήστος Λάζαρης. Πουλάει ο ίδιος από το 1994 έως σήμερα έχοντας 2 πτυχία
και 4 βιβλία στα οποία αποδίδει τα μυστικά των πωλήσεων. Ομιλίες του μπορείτε να
ακούσετε στη ιστοσελίδα μας ή στο κανάλι μας στο youtube.
3. Ρωτήστε μας για την τιμή που μπορούμε να κάνουμε για να σας κάνουμε αυτό το μάθημα
μέσω skype ή ως ιδιαίτερο σε Αθήνα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη.
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