
Prodaja v krizi: 

ali je vaša prodajna ekipa pripravljena?

1.

2.

4.

3.

5.

Pridobivanje novih strank (»leadov«)

Podaljšanje nakupnega cikla

Sprememba leadov v prodajne priložnosti

Zaključevanje prodaje

Odpoved obstoječih pogodb

42 %

33 %

30 %

17 %

11 %

PROAKTIVNA PRODAJA

v novi realnosti

Osvojiti nove pristope k

pridobivanju strank.

 

Spremeniti način prodaje pri

obstoječih strankah.

 

Začeti uporabljati digitalne

tehnologije za online prodajo.

 

Pridobiti nova znanja in

veščine na tem področju. 

1.

2.

3.

4.

Prodaja se je spremenila praktično čez noč. Za doseganje

dobrih prodajnih rezultatov morajo prodajalci obvladati tudi

veščine prodaje v virtualnem okolju.

Kriza ima v sebi

vedno zrna

priložnosti.

Samo poiskati

jih je treba.

webinar

Izzivi in spremembe na področju prodaje

V raziskavi (maj 2020) so preko 1500 prodajalcev vprašali: 

"Kaj trenutno za vas predstavlja največji izziv v prodaji?"
Kar pomeni, da morajo

vaši prodajalci:

Ponujeni webinar je prilagojen novim razmeram. 

Da vaši prodajalci ne bodo

prosjačili ampak prodajali!

Vir: Imparta Ltd



Vabljeni, da se udeležite webinarja

Proaktivna prodaja v novi realnosti

Komu je namenjen?

Kdaj bo potekal?

Kako bo potekal?

prodajalcem iz segmenta B2B

ponedeljek, 15. junija od 13:30 do 17:00

preko Zoom-a

VSEBINA WEBINARJA

Spremembe na področju prodaje in prilagoditev načina dela
Ključne spremembe pri strankah

fokus; od dolgoročne osredotočenosti k trenutni

krčenje in/ali prerazporejanje proračunov

Tri ključne naravnanosti, ki nam bodo v pomoč

Pridobivanje novih strank
Nakupni ciklus in njegova pospešitev

Podrobna analiza vaših aktivnosti pridobivanja novih strank

Borba za prostor v možganih stranke - kako zgraditi prisotnost

Kako prodati sestanek (diskusijo)

Kaj storiti, ko se stranka ne odziva na moja sporočila - kako zasledovati

stranke

Prodaja v virtualnem okolju
Uporaba digitalnih tehnologij

prednosti in pomankljivosti

Kako spremeniti 'leade' v priložnosti

Kako prodajati v virtualnem okolju - zapovedi in prepovedi

Kakšna kombinacija virtualnega in osebnega stika je optimalna

Moč priporočil in kako dobiti dobra priporočila

Če želite biti drugačni
od konkurence,

potem je ta webinar
prav gotovo primeren

za vas!

Kotizacija: 149€/udeleženca (DDV ni vključen v ceno). 

Prijave na: https://proacta.si/prijave-webinarji/

V primeru, da bi želeli webinar izvesti za vaš prodajni tim,

nas kontaktirajte na: janez.hudovernik@proacta.si

DISCO V E R ENGAGE. COACH. 

1.

2.

3.

Webinar bo vodil:
Janez Hudovernik

https://proacta.si/prijave-webinarji/

