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Vakuuttavuus ja vaikuttavuus etämyynnissä
11.11.-23.11.2021 Seinäjoki

Etätoteutus: Teams

Myyjä, lopeta livetapaamisten haikailu ja ota etämyynti haltuun!

Älä jää tuleen makaamaan tapaamisten estyessä vaan riuhtaise itsesi
etämyynnin ammattilaiseksi ja kotiuta maailmalle jääneet kaupat!

Vahvista omaa ja organisaatiosi kilpailukykyä ja osallistu kaksiosaiseen Vakuuttavuus
ja vaikuttavuus etämyynnissä -valmennukseen, joka on suunnattu omien
myyntitaitojen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille!

Aina on tärkeää kehittää omaa osaamista -lopulta se näkyy viivan alla.

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita:

vuorovaikutteisuus ja asiakkaan kohtaaminen etämyynnissä
asiakkaan odotusten täyttäminen ja ylittäminen

Valmennuspäivien välissä osallistujat valmistavat myyntityöhönsä liittyvän
etämyyntidemon. Etämyyntidemot pidetään valmennuksen toisessa osassa. Demojen
purku tapahtuu etänä pienryhmissä. Osallistujat saavat demostaan palautteen.

Hyödynnä valmennus myös verkostoitumisen ja uusien liidien kannalta!

Autan sinua koulutusasioissa! Kysy tarjous koko tiimillesi:
palvelupäällikkö Heidi Sikkilä p. 0400 568 900, heidi.sikkila(at)kauppakamari.fi

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Myyjä, lopeta livetapaamisten haikailu ja ota etämyynti haltuun!

Älä jää tuleen makaamaan tapaamisten estyessä vaan riuhtaise itsesi
etämyynnin ammattilaiseksi ja kotiuta maailmalle jääneet kaupat!

Vahvista omaa ja organisaatiosi kilpailukykyä ja osallistu kaksiosaiseen
Vakuuttavuus ja vaikuttavuus etämyynnissä -valmennukseen, joka on
suunnattu omien myyntitaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
henkilöille!

Aina on tärkeää kehittää omaa osaamista -lopulta se näkyy viivan alla.

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita:

vuorovaikutteisuus ja asiakkaan kohtaaminen etämyynnissä
asiakkaan odotusten täyttäminen ja ylittäminen

Valmennuspäivien välissä osallistujat valmistavat myyntityöhönsä
liittyvän etämyyntidemon. Etämyyntidemot pidetään valmennuksen
toisessa osassa. Demojen purku tapahtuu etänä pienryhmissä. Osallistujat
saavat demostaan palautteen.

Kukin osallistuja osallistuu valmennuksen ensimmäiseen osaan
11.11.2021 klo 12-15 sekä YHTEEN seuraavista harjoitusryhmistä:

pienryhmä 1 18.11. klo 9-12
pienryhmä 2 18.11. klo 13-16
pienryhmä 3 23.11. klo 9-12

Kurssilla tullaan käyttämään kamerayhteyttä molemmilla
valmennuskerroilla. Varauduthan siis olemaan ääni- ja kamerayhteydessä!

Hyödynnä valmennus myös verkostoitumisen ja uusien liidien kannalta!

Kerää koko myyntitiimi mukaan nostamaan etämyynnin
vaikuttavuutta! Autan sinua koulutusasioissa! Kysy tarjous:
palvelupäällikkö Heidi Sikkilä p. 0400 568 900,
heidi.sikkila(at)kauppakamari.fi

Ohjelma

9:00

Etävalmennus 1 jakso

miten teen etämyyntitapaamisesta kiinnostavan
miten saan asiakkaan osallistumaan
miten kohtaan asiakkaan ja rakennan luottamusta etämyyntitapaamisessa
miten täytän ja ylitän asiakkaan odotukset
ohjeet oman myyntidemon tekemiseen

12:00 Koulutus päättyy

Etävalmennus 2 jakso

etämyyntidemot
valmentajan ja myyjäkollegoiden palaute

Valittavana jokin näistä: 

pienryhmä 1 18.11. klo 9-12
pienryhmä 2 18.11. klo 13-16
pienryhmä 3 23.11. klo 9-12

Asiantuntijat

Terhi Meriläinen
Viestintävalmentaja 
Vokomotiivi osk

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 2 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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