Umawianie spotkań, czyli jak
skutecznie wykonać zimny telefon
Cold calling może być pozytywnym elementem pracy.
Wskażemy Tobie co działa na Twoją korzyść, jak również to, co
nie ma prawa zadziałać dobrze w rozmowie z potencjalnym
klientem. Przekuj z nami cold calling w hot leady i ciesz się listą
kontaktów, której nadasz nowy wymiar.
DLA KOGO REKOMENDUJEMY SZKOLENIE?
Szkolenie jest adresowane do osób, które zajmują się nawiązywaniem
relacji/umawianiem spotkań z potencjalnym klientem; pracują jako
przedstawiciele handlowi/sprzedawcy/przedstawiciele ubezpieczeniowi
lub osoby, które umawiają spotkania dla przedstawicieli.
CZEGO SIĘ DOWIESZ?
•
•
•
•
•

Elementy skutecznego „zimnego telefonu”
Jak przygotować się do wykonywania telefonów
Dlaczego dobre przygotowanie jest ważne? I jak wpływa na
skuteczność rozmów
Telefoniczny „savoir vivre”
Ćwiczenia praktyczne ze wszystkich etapów rozmowy

JAKĄ WARTOŚĆ WYNIESIESZ?
•
•
•
•

Każdy uczestnik przećwiczy na żywo rozmowę, po której
otrzyma indywidualny feedback na e-mail.
Umiejętność prowadzenia rozmowy w taki sposób, aby klient czuł
się traktowany indywidualne
Nie będziesz wywierać na kliencie wrażenia, że dzwoni do niego
klasycznie rozumiany telemarketer,
Świadomość, jak używać języka korzyści w komunikacji
z klientem
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JAKĄ JEST IDEA TEGO SZKOLENIA?
•

•

Zainspirowane latami doświadczeń zawodowych w pozyskiwaniu
klienta
z nowego rynku, dzięki czemu podejmowane
z uczestnikami zagadnienia są „z życia wzięte”
Oparte jest w 85% czasu na pracy nad „case study” przy wsparciu
2 trenerów, co zapewnia możliwość indywidualnego podejścia do
zadań wykonywanych przez uczestników

PROGRAM SZKOLENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Przykłady przeprowadzanych rozmów telefonicznych
Etapy rozmowy telefonicznej
Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej
Zakazane zwroty w rozmowie telefonicznej
Ustalanie terminu i miejsca spotkania z klientem
Słowa i zwroty mile słyszane przez klienta
Zmierzenie się z obiekcjami klienta
Umówienie się na kontakt w przyszłości – jak to robić, aby
niepotrzebnie nie „pompować” bazy potencjalnych klientów

Realizacja szkolenia
przewidziana jest na 1 dzień
szkoleniowy.
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KONTAKT:

Więcej na: https://www.petrosduo.com

