Satışların %80’ini yapan %20’deki satıcılar vardır. Bu satıcıları; bulmak, işe
almak, geliştirmek ve elde tutmak için, şirketler milyonlarca lira harcarlar.

Bu süperstar satıcıların kazançları yüksektir. Ödüllerin ve komisyonların büyük
bir çoğunluğunu da bu satıcılar kazanırlar. Satış sürecini nasıl yöneteceklerini,
hangi doğru soruları sormaları gerektiğini, mükemmel sunumun nasıl olduğunu
ve satış kapamanın nasıl gerçekleşeceğini çok iyi bilirler.

Süperstar satıcı olmak, doğuştan gelen bir yetenek değildir. Öğrenilen ve
geliştirilen bir yetenektir.

Bu eğitim; mevcut satıcılarınızı %20’lik en başarılı satıcılar arasına sokmak için
tasarlanmış bir programdır.

Satıcılarınız ne kadar başarılı?
• Satıcılarınız, hedefleri tutturma pahasına, sonuç getirmeyeceklerine inandıkları
müşterilere, gereksiz enerji harcıyorlar mı?
• Müşteri adayının tam olarak ne istediğini anlamadan, hemen satışı kapatmaya yöneliyorlar
mı?
• Müşterinin engellerini, itirazlarını ve kaygılarını; başarılı bir şekilde ele alabiliyorlar mı?
Profesyonel Satış eğitim programı; satıcıların değersiz fırsatlar ve müşterilere fazla zaman
harcamamaları ve masada para bırakmamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Böylelikle;
satış maliyetleri düşecek, daha büyük çaplı anlaşmalara imza atacak ve daha çok müşteri
kazanım oranlarına sahip olacaklardır.

Eğitim Programının İçeriği

•

Reddedilme ve başarısız olma korkularının üstesinden gelmek

•

Doğru müşteriye ulaşmanın ilkeleri

•

Rakamlara hâkim olmak

•

Engeller ile baş etmek
o Üşengeçlik
o Ertelemek
o Aşırı mükemmeliyetçilik
o “Ya eğer…” kaygıları

•

Verimlilik becerileri
o Zaman yönetimi
o Etkin planlama

•

Hızlı güven oluşturmak

•

Genel direnç ve itirazlar ile baş etmek

•

Satışı engelleyen “Kapı Bekçilerinden” kurtulmak

•

Kalitesiz fırsatlara gereksiz zaman harcamak işinden nasıl kurtuluruz?

•

Satış döngülerini daha kısa hale getirerek, hızlı satış yapmak

•

Satış fırsatlarını yakalayabilmek için sistem yaratmak

•

En başarılı satıcılar, neyi farklı yapıyor?

•

Satıcılıktan, güvenilir danışmanlığa geçiş süreci

•

Müşterinin satın alma paradigmalarına hükmetmek

•

Kaliteli sonuçlar için Satış Planlaması yapmak

•

Satış görüşmesine hazırlık

•

Satış döngüsünü hızlandırmak için taktikler

•

Müşteri adayı ile satış görüşmesi değil “değer görüşmesi” yapmak

•

Satış görüşmesi öncesi, müşteriyi “hazırlamak”

•

Fırsat yaratırken gelen itirazlar ile başa çıkmak

•

Satış kapama taktikleri

