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CELEM TEGO SZKOLENIA JEST PODNIESIENIE
TYTUŁ PROJEKTU
SKUTECZNOŚCI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I
Projekty
witryn internetowych
dla Magazynu Lot
USŁUG,
Utworzenia
DORADCÓW
KLIENTA.
PodczasOPIS
warsztatu uczestnicy:
Zwiększą swoje wyniki sprzedażowe;

Magazyn Lot potrzebuje witryny internetowej z opcją handlu elektronicznego w

Poznają mechanizmy podejmowania decyzji u Klientów i dostosują do nich swoją
celu prowadzenia sprzedaży subskrypcji magazynu, wideo i odzieży członkom
sprzedaż;
społeczności wielbicieli wodolotów. Wymagana jest też osobna witryna
Nauczą
się naturalnie rozpoczynać sprzedaż, przy bieżącej obsłudze klienta;
internetowa blisko powiązana z witryną magazynu, przeznaczona na potrzeby
Pozbędą
się poczucia
„wciskania”które
klientowi
kolejnych
produktów,
zamian za to
Mistrzostw
Świata Wodolotów,
odbywają
się co dwa
lata. Lot w
wymaga
będą
doradcami
ekspertami;
również
dużej –liczby
zdjęć o tematyce wodolotów oraz zaktualizowanych treści
Nauczą
się doskonale
diagnozować
dotyczących
przyszłych
wydarzeń. potrzeby klientów;
Poznają 3, sprawdzone w branży finansowej, techniki reagowania na obiekcje i

CELklientów;
odmowę
Poznają metody zamykania sprzedaży oraz przyspieszania decyzji zakupowych
Lot potrzebuje dwóch witryn internetowych w celu promowania magazynu i
klientów;
wydarzeń sponsorowanych. Obecność w Internecie: Magazyn Lot potrzebuje
Będą
potrafili
rozpoznaćz styl,
jakimdetalicznego.
komunikuje Promocja
się klientwydarzeń:
i się do niego
witryny
internetowej
opcjąwhandlu
Lot –
dostosować.
Świat potrzebuje witryny internetowej w celu promowania wydarzeń.

SZANSA
Lot ma możliwość współpracy z firmą Cyber Morze S.A. w celu stworzenia
witryny łączonej, która wykorzystuje istniejący materiał obu firm.

ROZWIĄZANIE
Jako aktywni członkowie świata sportu związanego z wodolotami, rozumiemy tę
dyscyplinę i zgromadziliśmy dużą kolekcję mediów przedstawiających te
maszyny i wszystko, co z nimi związane. Jesteśmy również ekspertami w
tworzeniu wszystkich mediów i materiałów wymaganych na potrzeby projektu,
w tym m.in. projektowanie witryn internetowych, handel elektroniczny i
fotografia. Proponujemy skorzystanie z usług naszego zespołu produkcji w celu
utworzenia obu witryn.
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Zawartość merytoryczna warsztatu:
TYTUŁ PROJEKTU
MODUŁ I PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

Projekty tworzenia witryn internetowych dla Magazynu Lot

3 najważniejsze potrzeby klientów w procesie sprzedaży i obsługi klienta;
Jak kupuje mózg?
Rodzaje sprzedaży a jej efektywność;

OPIS

3 lęki blokujące sprzedaż;
Trójkąt
sukcesu
sprzedaży
usług internetowej
i produktówz finansowych.
Magazyn
Lot w
potrzebuje
witryny
opcją handlu elektronicznego w
MODUŁcelu
II KOMUNIKACJA
W
SPRZEDAŻY
prowadzenia sprzedaży subskrypcji magazynu, wideo i odzieży członkom
społeczności
wielbicieli
wodolotów.
Wymagana
jest też
osobna witryna
Techniki
aktywnego
słuchania:
parafraza,
klaryfikacja
i odzwierciedlenie;
internetowa
blisko
powiązana
z witryną magazynu, przeznaczona na potrzeby
Znaczenie
słów w
rozmowie
z klientem;
Świata
Wodolotów,
które odbywają
się klientami?
co dwa lata. Lot wymaga
StyleMistrzostw
komunikacji
– czyli
jak się dogadać
z różnymi
dużej liczby
zdjęć o tematyce wodolotów oraz zaktualizowanych treści
MODUŁrównież
III ROZMOWA
HANDLOWA
dotyczących przyszłych wydarzeń.

Przygotowanie do rozmowy;
Wstęp do rozmowy (zimne telefony/kontraktowanie w sprzedaży);
CEL
Haki – czyli jak zainteresować klienta tym, co masz do powiedzenia?
Lot potrzebuje
Rodzaje
i kategoriedwóch
pytań;witryn internetowych w celu promowania magazynu i
wydarzeń
sponsorowanych.
Obecność
w Internecie: Magazyn Lot potrzebuje
Jak pytać,
by uzyskać
prawdziwe
odpowiedzi?
witryny internetowej
handlu detalicznego.
Komunikowanie
korzyściz wopcją
odniesieniu
do klienta; Promocja wydarzeń: Lot –
Świat potrzebuje witryny internetowej w celu promowania wydarzeń.
Rozbroić
obiekcje – czyli jak radzić sobie z obiekcjami i odmową w procesie sprzedaży
(3 techniki);
„Nie chcę, nie potrzebuję, nie mam czasu” – jak radzić sobie z impasem w sprzedaży?
SZANSA
Prezentacja
produktu – jak przedstawić ofertę, by zwiększyć szanse na jej sprzedaż?
Zamykanie
sprzedaży współpracy
– rozpoznanie
sygnałów
do zamknięcia
wezwanie do działania;
Lot ma możliwość
z firmą
Cyber Morze
S.A. w celui stworzenia
3 metody
przyspieszania
klientów;
witryny
łączonej, któradecyzji
wykorzystuje
istniejący materiał obu firm.
Co zrobić, jeśli klient nie dotrzymuje słowa?
MODUŁ IV CROSS i UP-SELLING
Cross-selling
– Techniki sprzedaży dodatkowych produktów, przy bieżącej obsłudze
ROZWIĄZANIE
klienta (4 strategie + przykłady zdań);
Jako aktywni
członkowie
świata wartości
sportu związanego
z wodolotami,
tę zdań).
Up-selling
– Techniki
zwiększania
sprzedaży
(4 strategie rozumiemy
+ przykłady
i zgromadziliśmy dużą kolekcję mediów przedstawiających te
MODUŁdyscyplinę
V PRAKTYKA
I WDROŻENIE
maszyny i wszystko, co z nimi związane. Jesteśmy również ekspertami w
Teatr sprzedaży – praca ze scenariuszem;
tworzeniu wszystkich mediów i materiałów wymaganych na potrzeby projektu,
Gra improwizacyjna z zastosowaniem nowych umiejętności;
w tym m.in. projektowanie witryn internetowych, handel elektroniczny i
fotografia. Proponujemy skorzystanie z usług naszego zespołu produkcji w celu
utworzenia obu witryn.

