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09.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Huippumyynnin psykologia - syventävä
myyntikoulutuspäivä 9.9.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

80% myynnistä on psykologiaa!

Hyödynnä psykologiset taidot omassa käyttäytymisessä ja siirry myynnissä uudelle
tasolle.
Opi ostamisen psykologiaa ja vaikuta ostotapahtumaan. Näin autat asiakastasi
päättämään ja tilaamaan.

Huippumyynnin psykologia on syventävä myyntikoulutus myyntihenkilöille,
jotka osaavat jo myyntityön perusteet mutta valmennuspäivä sopii myös
asiakasrajapinnassa oleville asiantuntijoille.

Kun ymmärrät myynnin psykologiaa niin voit vaikuttaa myös toisiin psykologisin
keinoin.

Tervetuloa mukaan!

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Nyt on jatkuva muutos ja murros käynnissä.
Tänään on enemmän myyjiä kuin ennen. Netin ansiosta pelikenttänä on
koko maailma. Myynti on vaikeampaa ja kilpailu kovempaa kuin koskaan.
Myynnin hallitseminen vaatii enemmän taitoja kuin aikaisemmin

Kun ymmärrät myynnin psykologiaa niin voit vaikuttaa myös toisiin
psykologisin keinoin.
Tervetuloa koulutukseen!

Ohjelma

08.45
Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00  MYYNNIN PSYKOLOGIA  - Myyjän kannalta

-Itsensä johtaminen, psykologiaa ja sen lainalaisuuksia

-Innostus, minäkäsitys, minäkuva, itsetunto ja itseluottamus

Menetelmät: 

Miten sinä itse voit heti vaikuttaa toimintoihin, muuttaa niitä ja hyödyntää niitä
menestyksekkäästi myynnissä ja neuvotteluissa.

 

OSTAMISEN PSYKOLOGIA - Miten ihmiset ostavat?

-Motivointi ostamisen työkaluna - näin motivoit ostamaan

-Asiakkaisiin ja ostoprosessiin vaikuttaminen

-Myyntityön suostuttelustrategiat 

Seuraavat askeleet ja mitä mukaan ja matkaan

Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman rakentamine

 

15.30 Päivä päättyy

Tarjoilut:
Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.00, lounas klo 12.00–12.30

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Veli Inget
Business & Leadership Coach 
Huippumyynti Oy

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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