PROGRAM SZKOLENIA

PROAKTYWNA SPRZEDAŻ
TELEFONICZNA PRODUKTÓW
I USŁUG PRZEZ TELEFON

AKTYWNE I SKUTECZNE
SZKOLENIE 1-DNIOWE

CO NAS WYRÓZNIA ?

GRUPA SZKOLENIOWA
SOLBERG
O NAS
W 2014 roku powstała Grupa Szkoleniowa SOLBERG, którą
tworzy zespół ludzi będących

pełni pasji i zaangażowania w

organizowaniu szkoleń.
Każdy z nas przez lata swojej kariery zgromadził wiele własnych
doświadczeń,

wykształcając

własny

styl

trenerski

poparty

wiedzą i metodą pracy. Jako zespół mamy wspólny cel i
wartość, jaką jest rozwój firm oraz osób, z którymi mamy
przyjemność współpracować.
Jesteśmy zespołem zajmującym się profesjonalnym wsparciem
dla firm oraz osób indywidualnych, na wielu płaszczyznach
biznesowych. Wspieramy profesjonalną i etyczną postawę w
biznesie, gotowość do podejmowania nowych wyzwań i chęć
poszerzania horyzontów. W pracy z ludźmi najważniejsze dla
nas jest zaufanie i wsparcie ich rozwoju, który wpłynie na
osiągnięcie sukcesu osobistego oraz zawodowego.
OBSZAR SZKOLEŃ

wszelkie zagadnienia handlowe,
umiejętności kierownicze i managerskie na różnych
szczeblach: zarządzanie, motywowanie, delegowanie zadań
budowanie zespołu, team building, kreatywność w
zarządzaniu
szkolenia interpersonalne
obsługa klienta
aspekty prawne
RODO
szkolenia komputerowe
miękka windykacja należności
marketing i social media

SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/
GrupaSzkoleniowaSolberg
@solberg_szkolenia
@grupaszkoleniowasolberg

NAPISZ DO NAS
biuro@solberg-szkolenia.pl
33) 300 31 45
www.solberg-szkolenia.pl

KORZYŚCI

Telefon to idealne narzędzie budowania pozytywnych, długofalowych relacji z Klientem- pod
warunkiem, że jest umiejętnie wykorzystywane.
Zwiększenie
efektywności prowadzonych sprzedaży poprzez poznanie i
przećwiczenie
skutecznych modeli prowadzenia rozmów
handlowych – telefonicznych,
Praktyczna nauka technik „przechodzenia” przez bramkarzy broniących
bezpośredniego
dostępu do potencjalnych klientów,
Poznanie i praktyczne przećwiczenie efektywnych technik prowadzenia rozmów handlowych w
sprzedaży telefonicznej:
Grupowe wypracowanie schematu (lub korekta istniejącego) handlowej rozmowy telefonicznej z
klientami –
Praktyczna nauka neutralizowania początkowych obiekcji klientów,
Poznanie i przećwiczenie najskuteczniejszych schematów diagnozy potrzeb/oczekiwań klientów
Nauka praktycznego budowania skutecznych, telefonicznych prezentacji handlowych,
Praca nad proaktywnym podejściem uczestników szkolenia do procesu sprzedaży

METODOLOGIA

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne
aktywne metody warsztatowe:
symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, -dyskusje
moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.
Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz
pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie
rozwiązań.
Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.
Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz
gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

DLA KOGO

Dla wszystkich sprzedawców, handlowców, specjalistów, którzy w swojej pracy mają telefoniczny
kontakt z Klientem.
Udział w szkoleniu zwiększy skuteczność prowadzonych rozmów handlowych bez względu na
sprzedawany produkt czy usługę.

PROGRAM

KIEDY NIE WIDZISZ KLIENTA, CZYLI PRACA Z TELEFONEM W DŁONI
Przygotowanie do rozmowy telefonicznej
Warsztat pracy w telefonicznej obsłudze klienta; operowanie głosem, dopasowanie, emocje
w rozmowie Ograniczenia w rozmowie telefonicznej – jak je pokonać
Budowanie zaufania przez telefon,
Filtry i zakazane zwroty na początku rozmowy,
Język strat i język korzyści klienta,
Kultura rozmowy telefonicznej,
Jak i kiedy zadzwonić? Czy pytać o czas na rozmowę?
Skrypty i scenariusze rozmów – czy klienci to lubią?
Struktura rozmowy telefonicznej nastawionej na sprzedaż
Sztuka zadawania odpowiednich pytań sprzedażowych, by osiągnąć swój cel
sprzedażowy.
Tworzenie wartości produktu/ usługi w czasie prezentacji telefonicznej.
Prezentacja i ćwiczenia praktyczne, sprzedaż przez telefon,
Inne techniki nawiązywania kontaktu telefonicznego z potencjalnymi klientami,
Zastrzeżenia, wątpliwości, obiekcje klientów - jak sobie z nimi radzić.
Jak radzić sobie z: „nie, dziękuję”, „już to mam”, nie jestem zainteresowany”, „W przyszłym
roku”, „Nie mam czasu”
Finalizacja

sprzedaży

WARSZTAT PRAKTYCZNY
praktyczny warsztat handlowy w praktyce. Uczestnicy szkolenia wielokrotnie prowadzą
sprzedażowe rozmowy handlowe, wdrażając wiedzę z szkolenia i szukając optymalnego
schematu rozmowy telefonicznej.

INWESTYCJA
szkolenie ONLINE 790zł netto+ 23 % VAT
szkolenie STACJONARNE 890zł netto / os + 23 % VAT
Cena obejmuje:
udział w 1-dniowym szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
karty pracy,
skrypt poszkoleniowy,
certyfikat ukończenia szkolenia,
ankietowe badanie potrzeb uczestnika
e- book poszkoleniowy
obiad oraz przerwy kawowe*
*dotyczy szkolenia stacjonarnego

ZGŁOSZENIA
POBIERZ
KARTĘ
ZAMÓWIENIA
WYPEŁNIJ I WYŚLIJ NA MAILA
BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

KONTAKT

Grupa Szkoleniowa S O L B E R G
tel: +48 (33) 300 31 45
e-mail: biuro@solberg-szkolenia.pl
tel: +48 (22) 390 52 45
e-mail: szkolenia@solberg-szkolenia.pl
NIP: 638-168-49-31
REGON: 243608130

