ΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ
ΦΗΛΟ ΒΙΟΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ
HIGHER PRODUCTIVITY FOR
HIGHER STANDARD OF LIVING

Πρόγραμμα Καηάρηιζης:
Αποηελεζμαηικός Πωληηής (SOP 27)
Ηκεξνκελία Δηεμαγσγήο: 9/4/2019
Τφπνο Δηεμαγσγήο: Κεληξηθά Γξαθεία ΚΕΠΑ, Καιιηπφιεσο 77, 2100 Λεπθσζία.
Υπεχζπλνο Πξνγξάκκαηνο:

Αλδξέαο Σηπιηαλνχ
Τει.: 22806144, Φαμ: 22376872, Email: astylianou@kepa.mlsi.gov.cy

Δηθαίσκα Σπκκεηνρήο:
€95 ηο άηομο

Επηρνξήγεζε ΑλΑΔ:
€76 ηο άηομο

Υπφινηπν πιεξσηέν ζην
ΚΕΠΑ: €19 ηο άηομο

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ:
Τν επάγγεικα ηνπ πσιεηή απνηειεί έλα απφ ηα πην απαηηεηηθά, ζπλαξπαζηηθά, δπλακηθά θαη ζπλερψο
κεηαβαιιφκελα επαγγέικαηα ζηνλ θφζκν, ην νπνίν απνηειεί, ίζσο, ην πην λεπξαιγηθφ θνκκάηη θάζε
επηρείξεζεο. Έλαο πσιεηήο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο,
δηαπξαγκάηεπζεο θαη πεηζνχο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ πξνηφλησλ ζηα νπνία
ζηνρεχεη.
ΣΟΥΟΙ:
Οη επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ή επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή λα βνεζεζνχλ, ψζηε λα
αλαπηχμνπλ ζην κέγηζην ηηο ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζην ρψξν
εξγαζίαο.
Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ:
Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ή επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ
πσιεηή.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 7 ώρες
Tξίηε 9/4/2019 απφ ηηο 8:30π.κ – 4:30κ.κ
ΓΛΧΑ: Ειιεληθή
ΔΙΗΓΗΣΗ: Γηψξγνο Μαθξίδεο
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΘΔΔΧΝ: 28 ζέζεηο
ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ:
Η πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξφζσπν εθπαίδεπζεο θαη κε
ηερληθέο δηάιεμεο, ζπδήηεζεο θαη νκάδσλ εξγαζίαο.
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ/ΔΞΟΠΛΙΜΟ:
Η πιηθνηερληθή ππνδνκή πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κεράλεκα θαη νζφλε πξνβνιήο, πίλαθα (flip
chart), έληππεο ζεκεηψζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σρίηη 9 Απριλίοσ 2019
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Εηζαγσγή
Αμίεο επηρείξεζεο, φξακα, θνπιηνχξα, εηαηξηθή εηθφλα
Γλψζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Γλψζε αληαγσληζκνχ
Aλάιπζε SWOT
Εζηηάδνληαο ζηνλ πειάηε - ην πην πνιχηηκν ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο
Σχγρξνλε έλλνηα πειάηε, θαηεγνξηνπνίεζε πειαηείαο, γλσξηκία κε ηνλ πειάηε
Οθέιε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ πειαηψλ
Σρέζεηο κε ηνλ πειάηε
Είδε πειαηψλ: δηαθεκηζηήο ή δπζθεκηζηήο
Οκαδηθή άζθεζε
Σσζηή oξγάλσζε - πξνυπφζεζε γηα επηηπρεκέλεο πσιήζεηο
Αλαδήηεζε πειαηψλ - xξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ
Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κέζα απφ πνηνηηθή εμππεξέηεζε
Μέζνδνο AID (C) A
Σηάδηα πψιεζεο (πξνεηνηκαζία-πξνζέγγηζε-παξνπζίαζε-δηαπξαγκάηεπζεδηαρείξηζε αληηξξήζεσλ-θιείζηκν)
Αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή αλαγθψλ πειαηψλ
Εμαηνκίθεπζε ηεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ
Πξνζδνθίεο πειαηψλ
Τξφπνη ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ
Καιή θαη θαθή εμππεξέηεζε
Παζεηηθή θαη ελεξγεηηθή εμππεξέηεζε
Παηρλίδη ξφισλ
Δηαρείξηζε πειαηείαο
Πξνζέιθπζε λέαο πειαηείαο
Ο ξφινο ησλ πσιήζεσλ ζηε δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε
Άζθεζε: Aπνηειεζκαηηθφο πσιεηήο
Πφζν πνιχηηκα είλαη ηα παξάπνλα
Υπνδνρή θαη αμηνπνίεζε παξαπφλσλ
Τξφπνη δηαρείξηζεο παξαπφλσλ
Η επηθνηλσλία ζηελ ππεξεζία ηεο πψιεζεο
Τν επηθνηλσληαθφ παηρλίδη ηεο πξνζέγγηζεο θαη ε ζεκαζία ηνπ
Είδε επηθνηλσλίαο: ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή
Θεηηθή ζθέςε θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε
Θεηηθή γιψζζα θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε
Μαηεπηηθή κέζνδνο: ε ζεκαζία ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο
Παηρλίδη ξφισλ
Δηαρείξηζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο
Απνθξππηνγξάθεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο
Καηάιεμε ζεκηλαξίνπ
Σπδήηεζε-Σπκπεξάζκαηα

ύνηομο Βιογραθικό ημείωμα εκπαιδεσηού:
Ο Γιώργος Μακρίδης είλαη απφθνηηνο ηνπ Roosevelt University, Chicago U.S.A, απφ φπνπ πήξε ην πηπρίν
ζην Bachelor Degree, ζην Accounting / Finance θαη M.B.A ζην Marketing. Είλαη πηζηνπνηεκέλνο Εθπαηδεπηήο
Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΕΕΚ) θαη Αμηνινγεηήο Επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Φνλδξηθνχ
θαη Ληαληθνχ Εκπνξείνπ ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνχ.
Έρεη εξγαζηεί ζε εηαηξείεο ζηελ Ακεξηθή θαη ζε Οκίινπο εηαηξεηψλ ζηελ Κχπξνπ ζην ηνκέα ηνπ Μάξθεηηλγθ /
Πσιήζεσλ θαη ζηελ Γεληθή Δηεχζπλζε Εηαηξεηψλ.
Σήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Δηεπζχλσλ Σπκβνχινπ ζηελ εηαηξεία Qplan Management Ltd πνπ πξνζθέξεη
ινγηζηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηφζν ζηελ Κχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Ο Γηψξγνο Μαθξίδεο είλαη εηζεγεηήο / εθπαηδεπηήο ζεκηλαξίσλ ζηελ Κχπξν θαη Εμσηεξηθφ κε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηηο πσιήζεηο, ηελ Δηνίθεζε θαη ην Marketing θαζψο επίζεο θαη ηελ δεκηνπξγία θαη εθπαίδεπζε
εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ ζηνλ ρψξν ησλ θνκκσηεξίσλ, εζηηαηνξίσλ, ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ θ.α.
Όζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε ηνπο, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ηνπο επηζθεθζνχλ
αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ηνπ ΚΕΠΑ, γηα δσξεάλ επί ηφπνπ ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.

