
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η PRESTIGE SEMINARS μέλος της PRESTIGE GROUP υλοποιεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» 

Διάρκεια: 20 ώρες 

Υλοποίηση: Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης είτε με την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα, με την μεικτή χρήση της σύγχρονης και της 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Πιστοποιητικό: - 

Βεβαίωση Παρακολούθησης: Ναι 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε πωλητές, εργαζόμενους στην υποστήριξη των πωλήσεων, 

καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις πωλήσεις. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η 

τοποθέτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους με στόχο τη μέγιστη εμπορικότητα. 

Στους περισσότερους κλάδους, όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία 

και στους ίδιους πόρους, ως εκ τούτου, τα προϊόντα φαίνονται να είναι πολύ παρόμοια 

μεταξύ τους σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά, στα πλεονεκτήματα και στην τιμολόγηση. 

Το σεμινάριο αυτό βοηθάει στην αύξηση των πωλήσεων και την κερδοφορία, κατανοώντας 

τις ανάγκες των πελατών και τη σχέση απόδειξης αξίας του προϊόντος σε σχέση με την 

ικανοποίηση της ανάγκης του πελάτη. Ενώ οι ανταγωνιστές μπορεί να επικεντρώνονται σε 

προσφορές για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, το σεμινάριο προτείνει τους τρόπους 

διατήρησης σταθερής τιμής και αύξησης των πωλήσεων, πείθοντας τους πελάτες για την αξία 

που τους προσφέρουν τα προϊόντα. Ολοκληρώνοντας το θεματικό κύκλο, το σεμινάριο 

απαντά και στο ερώτημα: «Μπορώ να κάνω πωλήσεις μέσα από τα Social Media;» 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Στο τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε τεστ αξιολόγησης με τη 

μορφή πολλαπλών απαντήσεων (multiple choice).  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Παρέχεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή ανάλογα με τον τρόπο παρακολούθησης 

 



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

1.1 Τι έχουν δείξει έρευνες 

1.1. Τηλεφωνική Πώληση VS Προσωπική Επαφή 

2. ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2.1. Κριτήρια Αγοραστικής Συμπεριφοράς 

2.2. Κριτήρια Πωλησιακής Προσέγγισης Εταιριών 

3. ΡΟΛΟΙ ΠΩΛΗΤΩΝ 

4. ΣΤΑΔΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

4.1. Στόχος σε κάθε στάδιο 

4.2. Τεχνικές προσέγγισης σε κάθε στάδιο 

4.3. Είδη Διερευνητικών Ερωτήσεων 

4.4. Ιδιότητες VS Οφέλη προϊόντων / υπηρεσιών 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.1. Τεχνικές αντιμετώπισης αδιαφορίας 

5.2. Τεχνικές αντιμετώπισης Δυσπιστίας 

5.3. Τεχνικές αντιμετώπισης ελλιπούς Κατανόησης 

5.4. Τεχνικές αντιμετώπισης Μειονεκτημάτων εταιρίας ή προϊόντων / υπηρεσιών  

6. ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ 

7. ΠΩΛΗΣΕΙΣ & SOCIAL MEDIA 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8.1. Επίλογος Σεμιναρίου 

8.2. Αξιολόγηση Σεμιναρίου 

8.3. Test αξιολόγησης συμμετεχόντων 

 


