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MEIE LUBADUS SULLE: Sina ja Sinu müügimeeskond saate
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•

Tutvuvad tipptegijate mõttelaadi ja käitumisega.

•

Määravad konkreetsete prospektide eesmärgi, kindlustamaks 12
nädalase rakendamise lõpus mõõdetava investeeringutasuvuse.
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Tuvastavad ja kategoriseerivad olemasolevad prospektid kasutades
Kasutades veenmiskunsti ja vastastikuse kasu leidmist, õpivad
prioriseerimistööriista.
suunama oma kavatsust aitamaks kliendil edu saavutada.
Avastavad uued allikad ja töövahendid informatsiooni saamiseks.
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Loovad avasõnad, mis tekitavad kohest huvi ja mille abil saavutatakse
kohtumisi.
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Pühenduvad 12 nädala jooksul strateegiate ja töövahendite
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• Osaleja tööraamat
• 12-nädala elluviimise tööraamat
• Osalejad annavad regulaarselt aru oma tulemustest
• USB pulk elluviimise videote ja
müügijuhtidele või kolleegidele.
töövahenditega
• Kõneplaani plokk
• 12 nädala jooksul viivad osalejad harjutamise ja
• Harjutuskaardid
rakendamise abil õpitud printsiibid ellu.
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• Osalejad annavad regulaarselt aru oma tulemustest
• USB pulk elluviimise videote ja
müügijuhtidele või kolleegidele.
töövahenditega
• Kõneplaani plokk
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