ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ*
*Τν ζεκηλάξην είλαη βαζηζκέλν ζην ζρεηηθό βηβιίν «Εζείο ηη ηδηνζπγθξαζία είζαζηε», ην νπνίν δίδεηαη ζην ζεκηλάξην,
όπωο επίζεο δίδνληαη, εληειώο δωξεάλ ηα αθόινπζα ηξία εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα: ην βηβιίν «Καϊδέλ, κηθξά βήκαηα
γηα ηα ζπνπδαία πξάγκαηα», ην βηβιίν «Πωιήζεηο ζε ηξεηο ιέμεηο» θαη ην «Ηρεηηθό ζεκηλάξην CD No6Καηαπνιεκώληαο ηελ αλαβιεηηθόηεηα».
ΚΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Να αφυπνίςει τουσ ςυμμετζχοντεσ. Όλοι οι πελάτεσ δεν ζχουν το ίδιο ςτυλ επικοινωνίασ, δεν ζχουν τον ίδιο
τφπο ακρόαςθσ και δεν ζχουν τον ίδιο βακμό ωριμότθτασ. Εμείσ γιατί προςπακοφμε να πουλιςουμε ςε όλουσ
με τον ίδιο τρόπο και μάλιςτα με τον τρόπο που βολεφει, κυρίωσ, εμάσ;
ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
ε πωλθτζσ, managers και επιχειρθματίεσ. ε όςουσ κζλουν να κερδίηουν περιςςότερα χριματα, προςεγγίηοντασ
διαφορετικά κάκε μοναδικό τφπο πελάτθ, ςε επίπεδο επικοινωνίασ και ακρόαςθσ.
ΗΜΕΡΕ & ΩΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

 Δευτζρα 20 Μαΐου, 14:00-18:00, ΑΘΗΝΑ, ολωμοφ 39, Σ.Κ. 10682
 Πζμπτθ 30 Μαΐου, 14:00-18:00, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, Grand Hotel Palace – The Luxury Hotels
www.grandhotelpalace.gr, Μοναςτθρίου 305, Σ.Κ. 54628
Σο ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί και ςτα νθςιά Νάξο, Πάρο, αντορίνθ και Ρόδο. Ρωτιςτε μασ
ςχετικά για θμερομθνίεσ και χώρουσ υλοποίθςθσ.
Γιατί να το παρακολουκιςω;
Ο εκπαιδευόμενοσ, φεφγοντασ από το ςεμινάριο, ζχει μαηί του επίκαιρο εκπαιδευτικό υλικό, κακώσ και μια tailor
made εκπαίδευςθ που αφορά αυτόν αποκλειςτικά και τισ δικζσ του επικοινωνιακζσ ςυνικειεσ, όπωσ επίςθσ και
τισ δικζσ του προςωπικζσ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ. Επίςθσ, παρζχονται ςε κάκε εκπαιδευόμενο τρία βιβλία και ζνα
CD εντελώσ ΔΩΡΕΑΝ που κακιςτοφν το ςεμινάριο άνευ κόςτουσ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΑΠΟΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΘΕΑΣΡΑ ΠΩΛΗΕΩΝ
Σο ςεμινάριο κα αποδώςει, με τεχνικζσ, τισ απαντιςεισ ςτα κάτωκι 12 ερωτιματα:
1. Πωσ πουλάτε ςε ζναν απότομο, ανταγωνιςτικό, δυνατό, αποφαςιςτικό, άφοβο, αυταρχικό, ανυπόμονο
άςτοργο, αλαηόνα, αντιρρθςία, εργαςιομανι, αδιάκριτο, εξωςτρεφι, εργοκεντρικό, δφςκολο, ταχφ πελάτθ;
2. Πωσ πουλάτε ςε ζναν κινθτικό, παιχνιδιάρθ, απολαυςτικό, ομιλθτικό, αναιδι, απείκαρχο, ξεχαςιάρθ, φλφαρο,
ανοργάνωτο, αςυνεπι και ακατάςτατο πελάτθ;
3. Πωσ πουλάτε ςε ζναν ςυγκρατθμζνο, επιφυλακτικό, ντροπαλό, φοβθτςιάρθ, αναποφάςιςτο, απακι,
ςτενάχωρο, δφςπιςτο, αδιάφορο και ιςχυρογνώμονα πελάτθ;
4. Πωσ πουλάτε ςε ζναν αναλυτικό, επίμονο, ευαίςκθτο, οργανωτικό, προγραμματιςμζνο, τελειομανι,
αναςφαλι, απαιςιόδοξο, αρνθτικό, αποτραβθγμζνο, εςωςτρεφι πελάτθ;
5. Πωσ πουλάτε ςε ζναν χαλαρό τφπο ακροατι που εςτιάηει ςτθν ζμπνευςθ που του προκαλείτε, ςτο γενικό
πλαίςιο, ςτθν ευχαρίςτθςθ, ςτο χιοφμορ, ςτθ χαλάρωςθ;
6. Πωσ πουλάτε ςε ζναν ςυμπονετικό τφπο ακροατι που επικεντρώνεται ςτθ ςυναιςκθματικι ςτιριξθ, ςτθν
υπομονι, ςτα ςυναιςκιματα, ςτισ ανοιχτζσ ερωτιςεισ, παραμζνοντασ ςχετικά ςιωπθλόσ;
7. Πωσ πουλάτε ςε ζναν περιεκτικό τφπο ακρόαςθσ που προςπακεί να ςυνδζςει όλεσ τισ πλθροφορίεσ μεταξφ
τουσ, οργανώνοντασ πλθροφορίεσ και κατανοώντασ τθ λογικι πίςω από το επιχείρθμα;
8. Πωσ πουλάτε ςε ζναν τεχνικό τφπο ακρόαςθσ που κζλει μόνο ολοκλθρωμζνεσ πλθροφορίεσ, μόνο το κεντρικό
νόθμα εξαλείφοντασ περιςπαςμοφσ, με ςτόχο τθ ςιγουριά και τθ ςυγκζντρωςθ;
9. Πωσ πουλάτε ςε ζναν αξιολογικό τφπο ακρόαςθσ που αναηθτά τα γεγονότα που ςτθρίηουν αυτό που λζγεται,
ςυνδζοντασ και αξιολογώντασ τα πάντα, που απαντά μόνο επιλεκτικά;

10. Πωσ πουλάτε ςε ζναν τφπο πελάτθ που είναι επικριτικόσ ι ςυμβουλευτικόσ «γονζασ», που κζλει να ςασ
επικρίνει ι να ςασ κακοδθγεί, χωρίσ προοπτικι ςυναλλαγισ;
11. Πωσ πουλάτε ςε ζναν τφπο πελάτθ που είναι «ενιλικασ» και επικυμεί από εςάσ ιςορροπία, αρμονία και
ρεαλιςμό;
12. Πωσ πουλάτε ςε ζναν τφπο πελάτθ που είναι «παιδί» και αντιδρά ςε όςα του λζτε;
ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΙΩΕΩΝ / 3 ΒΙΒΛΙΩΝ / 1 CD
ε περίπτωςθ αδυναμίασ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκπαίδευςθσ, ζχετε τθ δυνατότθτα να
παραλάβετε ςε print out τισ ςθμειώςεισ (25 ςελίδεσ) και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δίδεται ςτο ςεμινάριο
(3 βιβλία και 1 θχθτικό CD), ςτθν τιμι των 48,88 ευρώ. Κόςτοσ μεταφορικών για όλθ τθν Ελλάδα, μόνο 4,48
ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Επικοινωνιςτε άμεςα μαηί μασ ςτο τθλ. 210 7667288 για πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ.
2. Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 78,88 ευρώ ςυν ΦΠΑ. ε περίπτωςθ προπλθρωμισ παρζχεται ζκπτωςθ 10% και
το κόςτοσ ςυμμετοχισ διαμορφώνεται ςε 70,99 ςυν ΦΠΑ. Ποςό κατάκεςθσ 88,03 ευρώ.
3. Alpha Bank, Αρ. Λογ/ςμοφ: 146002320011327, ΙΒΑΝ: GR8501401460146002320011327, Δικαιοφχοσ: Lean
Management
4. Ειςθγθτισ: Χριςτοσ Λάηαρθσ. Πουλάει ο ίδιοσ από το 1994 ζωσ ςιμερα ζχοντασ 2 πτυχία και 4 βιβλία ςτα
οποία αποδίδει τα μυςτικά των πωλιςεων. Ομιλίεσ του μπορείτε να ακοφςετε ςτθ ιςτοςελίδα μασ ι ςτο
κανάλι μασ ςτο youtube.
5. Το παρόν ςεμινάριο μπορεί να γίνει και ωσ ενδοεπιχειρηςιακό ςτην εταιρεία ςασ ανεξάρτητα αριθμοφ ατόμων
με κόςτοσ 630 ευρώ ςυν ΦΠΑ.

Lean Management
6945718888, 2107667288
info@e-management.gr
www.e-management.gr

