Μεηαζτεκαηίδω πωιήζεης; Ποηο είλαη ηο ηεηράγωλο πωιήζεωλ ποσ κε θάλεη βέβαηο γηα θάζε
εκερήζηα επηηστία κοσ; Πως δειώλω: «Ασηά θάλω θαη πεησταίλω! Καη είκαη ζίγοσρος!*
*Το ζεμινάριο είναι βαζιζμένο ζε 4 ητηηικά CDs ποσ ανηιζηοιτούν ζηις ηέζζερις εκπαιδεσηικές ώρες ηοσ ζεμιναρίοσ και ηα οποία ο
κάθε εκπαιδεσόμενος παίρνει ενηελώς δωρεάν
ΚΟΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Να εγκαταςτακεί τουσ ςυμμετζχοντεσ νοοτροπία νίκθσ, με βάςθ τθν οποία υιοκετώντασ το τετράγωνο πωλιςεων κα πετυχαίνουν
περιςςότερεσ πωλιςεισ κάκε μζρα.
ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
Σε πωλθτζσ, managers και επιχειρθματίεσ.
ΗΜΕΡΕ & ΩΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Τετάρτη 26 Ιουνίου, 13:30-17:30, Θεσσαλονίκη, Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Τ.Κ. 54628
Πέμπτη 27 Ιουνίου, 16:00-20:00, Αθήνα, Σολωμού 39, Τ.Κ. 10682

Το συγκεκριμένο σεμινάριο, το Σάββατο 29 Ιουνίου, πραγματοποιείται και στον Πόρο, σε συνδυασμό με εξόρμηση, εκδρομή
και relax στην ευρύτερη περιοχή. Έχοντας εξασφαλίσει εξαιρετικά δωμάτια, σε περιορισμένο όμως αριθμό, απευθυνθείτε
άμεσα μαζί μας, σε περίπτωση που θέλετε να συνδυάσετε σεμινάριο με εκδρομή.
Γιατί να το παρακολουκιςω;
1. Είναι κοινό μυςτικό ςτθν αγορά ότι δεν υπάρχει προχπολογιςτικό ςχζδιο πωλιςεων και γι’ αυτό πολλζσ φορζσ δεν
ξζρουμε πότε να είμαςτε ικανοποιθμζνοι και πότε όχι από τουσ μεταςχθματιςμοφσ ςυναλλαγών που πραγματοποιοφμε
κακθμερινά. Η κρίςθ ζχει κάνει ακόμα πιο κολό αυτό το τοπίο. Το τετράγωνο πωλιςεων που προτείνει το ςυγκεκριμζνο
ςεμινάριο είναι θ πειςτικι λφςθ ςτο υποτικζμενο αδιζξοδο.
2. Γιατί το πλοφςιο υλικό του ςεμιναρίου που αφορά και 4 CDs ςυνολικισ αξίασ €118, κακιςτά τθ ςυμμετοχι εντελώσ
δωρεάν.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΑΠΟΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΘΕΑΣΡΑ ΠΩΛΗΕΩΝ
θ
1 εκπαιδευτικι ώρα. Οργάνωςθ πωλιςεων: «Αυτά κάνω και πετυχαίνω!» Τι πρζπει να κάνω ςτο τρζχον 24ωρο για να ζχω
πωλιςεισ ςτο εδώ και τώρα;
– Πρώτθ γωνία τετραγώνου – πρώτο CD
2θ εκπαιδευτικι ώρα. Οργάνωςθ πωλιςεων με βάςθ το 2ο εξάμθνο του 2019. Πωλθςιακι δράςθ λογικισ αντλίασ «από το 8 ςτο
88».
– Δεφτερθ γωνία τετραγώνου – δεφτερο CD
3θ εκπαιδευτικι ώρα. Οργάνωςθ πωλιςεων με βάςθ τθν βιμα προσ βιμα προςζγγιςθ κάκε μοναδικοφ πελάτθ. Πωσ γίνεται; Τα
πόδια μου που ςτθρίηονται όταν επιχειρώ πωλιςεισ;
– Τρίτθ γωνία τετραγώνου – τρίτο CD
4θ εκπαιδευτικι ώρα. Οργάνωςθ πωλιςεων με βάςθ τθ δικι μου λεπτι κόκκινθ γραμμι και τουσ δικοφσ μου χρυςοφσ κανόνεσ: Τι
ςθμαίνει αυτό; Πωσ γίνεται; Πόςο ευρθματικόσ πωλθτισ είμαι;
– Τζταρτθ γωνία τετραγώνου – τζταρτο CD
ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΙΩΕΩΝ και 4 CDs
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 (4 θχθτικά CDs), ςτθν τιμι των 118,00
ευρώ, χωρίσ καμία χρζωςθ μεταφορικών για όλθ τθν Ελλάδα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Επικοινωνιςτε άμεςα μαηί μασ ςτο τθλ. 210 7667288, 6945718888 για πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ.
2. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 78,88 ευρώ ςυν ΦΠΑ. Σε 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. Τα τελευταία 25 χρόνια βρίςκεται αδιάλειπτα ςτθν πρώτθ γραμμι των πωλιςεων. Τθλζφωνο άμεςθσ
επικοινωνίασ μαηί του, ςε περίπτωςθ διευκρινιςεων επί του κεματολογίου 6945718888. 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.

