KATALOG RAZVOJA
PRODAJNIH EKIP
»Z razvojem prodajnih ekip do rezultatov«

Transformacija d.o.o., Stegne 23a, 1000 Ljubljana

Razvojni programi za prodajalce

Transformacija
Strokovnjaki v podjetju Transformacija, d.o.o. nudimo celostno podporo vodjem in ostalim
ključnim zaposlenim pri organizacijskem razvoju podjetij z namenom doseganja zastavljenih
ciljev.
Prodajni treningi, coachingi, svetovanja ter kadrovske in organizacijske meritve prodajalcev so
namenjene podpori direktorjem prodaje s ciljem, da povečate učinkovitost vaših prodajalcev
in posledično povečate prodajo!
•
•
•
•

•

Ali opažate, da imajo vaši prodajalci še potencial za hitrejšo izvedbo in boljši izplen?
Kako jim gre vzpostavljanje stika s strankami, ohranjanje odnosa in zaključevanje
prodaje?
So motivirani, spoštljivi do strank?
Ali se vam dogaja, da pripravijo prodajalci veliko število ponudb, a ne pripeljejo do
sklenitve posla? Kako so spretni pri reševanju ugovorov strank? Kaj se npr. zgodi, ko
kupci pritiskajo na cene in želijo večje popuste: ali aktivno rešujejo ugovore ali
popuščajo pri cenah?
Imate v ekipi »stare mačke« in tudi mlade prodajalce, ki morajo spoznati še osnovna
trženjsko-prodajna znanja? Pri slednjih je še posebej velik potencial: ko se bodo naučili
samoorganizacije, postavljanja prioritet, veščin vodenja prodajnega pogovora,
reševanja ugovorov in zaključevanja prodaje, se bodo rezultati drastično zvišali.

»Moje poslanstvo je, da bodo vaši prodajalci znali SAMOSTOJNO pripeljat prodajo do
uspešnega zaključka. Vaše prodajalce bom naučila:
•
•
•
•
•
•
•

da bodo znali doseči, da jih bo kupec POSLUŠAL,
da bodo znali prodajo VODIT Z VPRAŠANJI,
da jim bo kupec ZAUPAL,
da jim bo kupec izrekel svoje POTREBE, ŽELJE, BOLEČINE.
da bodo znali ORGANIZIRATI SVOJ ČAS,
da bodo RAZUMELI PRIORITETE: s katero stranko se ukvarjati in koliko časa ji posvetiti,
kako PRITI DO LJUDI, do katerih do sedaj niso mogli.”
mag. Lidija Dolenc Carotta,
strokovnjakinja za razvoj prodajalcev, trenerka in coachinja

Omogočite vašim prodajalcem razvoj prodajnih veščin, saj boste s tem prepolovili čas do
zaključka prodaje! Ker bodo vaši prodajalci znali bolje prepoznavati potrebe, želje in bolečine
kupcev, se bodo znali bolje prilagoditi in ob pravem času, na pravi način ponuditi primeren
izdelek/storitev. Posledično se vam bo prodaja povečala za vsaj 20 %!
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Ali se dober prodajalec rodi?
Ne, v prodaji je uspešen tisti, ki se odloči, da bo zavestno razvijal svoje veščine.
Za dobro prodajo so potrebni številni dobro razviti talenti: od veščin vzpostavljanja stika,
čutne ostrine, izražanja zanimanja za sogovornika, postavljanja primernih vprašanj, aktivnega
poslušanja, spremljanja neverbalne komunikacije, prepoznavanja potreb, želja in bolečin
kupcev, do veščin motivacije sogovornika, vodenja prodajnega pogovora, primernega odzivanja
v neprijetnih situacijah (reševanje ugovorov, reklamacij, komunikacija s problematičnimi kupci)
ter številne druge veščine. Pomemben je tudi »self management« in življenjska pozicija »jaz
sem v redu«, »moj sogovornik je v redu«.
So našteti talenti nekaj izjemnega? Ne, večina nas ima zasnove teh talentov, tudi vaši prodajalci
jih imajo.
Ne gre za to, kaj imaš, ampak kaj s tem narediš.

Nudimo vam celostni pristop k razvoju prodajnih ekip
5. Korak:
Evalvacija
- Preverjanje doseganja ciljev

4. Korak:
Implementacija
- nudimo coaching
kot oblika podpore
pri uvajanju novih
procesov, veščin in
vedenj v prakso.

1. Korak:
Analiza stanja
- kadrovske meritve
- organizacijske meritve
- diagnostični intervjuji/delavnice

2. Korak:
Načrtovanje ukrepov
- razvojne delavnice;
- coachingi;
- postavljanje ciljev.

3. Korak:
Izvajanje ukrepov
- izobraževanja, delavnice, treningi ..
- coachingi;
- svetovanja;
- kadrovske meritve ...
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Razvojni program za vašo prodajno ekipo
Za razvoj vaše prodaje, prodajne ekipe ali posameznih prodajalcev vam nudimo podporo pri naslednjih
procesih:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zaposlovanju;
načrtovanju izobraževanj in coachingov;
razvoju vodstvenih, prodajnih in komunikacijskih veščin;
načrtovanju osebnega in poslovnega razvoja zaposlenih;
načrtovanju razvoja prodajne ekipe;
načrtovanju nasledstev in internem kadrovanju;
letnih razgovorih;
…

Razvojni program zajema tri pomembna področja:

1. Kadrovske meritve za prodajalce
2. Prodajne delavnice
3. Prodajni coachingi

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diagnostična delavnica za raziskovanje izzivov v prodajni ekipi in
iskanje ustreznih ukrepov
Usklajen in proaktiven prodajni tim
Izvedba prodajnega sestanka
Asertivna komunikacija v prodaji
Priprava na prodajni sestanek in prodajna argumentacija
Vodenje prodajnega pogovora in moč vprašanj v prodaji
Postopek reševanja ugovorov in reklamacij ter zaključevanje
prodaje
Upravljanje s časom in postavljanje prioritet v prodaji
Trening prodaje za neprodajalce na terenu
PRODAJNA AKADEMIJA
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1. Kadrovske meritve za prodajalce
➢ Iščete nove prodajalce za vašo prodajno ekipo?
➢ Želite razvijati vašo prodajno ekipo in želite izvedeti, katere so njihove močne točke in
kje imajo še možnost za razvoj?
➢ Vas zanima, kdo ima potrebne lastnosti, da postane vodja projekta ali celo vodja
prodaje?
V podjetju Transformacija bomo za vas izvedli sistematično in celovito storitev izbora in razvoja
prodajalcev. V okviru Assessment centra bomo izvedli kadrovske meritve, s katerimi bomo
pridobili koristne informacije, ki jih bomo skupaj z vami uporabili v selekcijskih postopkih, pri
uvajanju prodajalcev, pri vodenju in motiviranju vaše ekipe, načrtovanju nasledstev in pri
načrtovanju kariernega razvoja prodajalcev.

Pooblaščeni strateški partner Profiles Slovenia
V Assessment centru Transformacije uporabljamo orodja
Profiles International, ki je vodilno podjetje v svetu na
področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selekcijo in
razvoj visoko učinkovitih kadrov. Transformavija je
pooblaščeni strateški partner Profiles Slovenia.

Spoznajte kadrovsko orodje ProfileXT

Rezultati orodja PXT vam bodo dali verodostojen, poglobljen in
objektiven vpogled v posameznikove:
miselne sposobnosti,
osebnostne lastnosti,
poklicne interese.
Hkrati boste nazorno videli posameznikovo ujemanje s specifičnim
delovnim mestom v podjetju.

Povečajte pravilnost odločitve pri zaposlovanju prodajalcev za 75 %!
Kadar se pri selekciji kadrov zanašate le na pogovor in »intuicijo«, je možnost, da zaposlite
pravega človeka, komaj 14-odstotna. Z uporabo orodja ProfileXT se stopnja pravilne odločitve
dvigne na kar 75 odstotkov! Uporabite ProfileXT in se pravilno odločite.
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2. Prodajne delavnice
Razvoj kadrov na področju vodenja, prodaje in komunikacije je osrednje področje našega
delovanja. Posameznikom in timom pomagamo dosegati cilje, ki si jih zadajo. Izvedbo
izobraževalnih programov vedno prilagajamo skupini udeležencev (tako vsebino kot tudi trajanje
programa).
Spodaj najdete splošen pregled programa prodajnih delavnic Transformacije. V kakšnem
obsegu bi izvajali izobraževanje za posamezno skupino in na katerih vsebinah bi bil poudarek, je
odvisno od ciljev izobraževanja, ki jih bo pred začetkom izobraževanj z vami določila specialistka
za razvoj prodajalcev, Lidija Dolenc
Carotta.
Diagnostična delavnica za raziskovanje izzivov v prodajni ekipi in iskanje ustreznih ukrepov
Trajanje: 3 ure
V okviru diagnostične delavnice vaš prodajni tim vodim, da sami povejo, s katerimi izzivi se
soočajo na področju prodaje in komunikacije s strankami. Usmerjam jih k temu, da sami
ponudijo rešitve za izzive in podajo predloge o ukrepih. Rezultati diagnostične delavnice dajo
dober vpogled v motivacijo in v meje vašega tima ter v vaše ključne izzive in priložnosti.
Udeleženci kreirajo predloge in rešitve ter s tem poglabljajo medsebojne odnose. Rezultati
diagnostične delavnice so dober temelj za določanje ciljev nadaljnjih izobraževanj.

Usklajen in proaktiven prodajni tim
Trajanje: 6 ur
Delavnica bo vodila k povezanosti članov vašega tima. Vodila jih bom skozi razumevanje, kaj se
v njih čustveno dogaja, in k razmišljanju, da lahko kljub težkim okoliščinam iščejo priložnosti na
trgu. Pomagala jim bom, da bodo ohranili OK naravnanost. Spodbujala jih bom, da bodo izmenjali
prakse, ki jim dobro funkcionirajo, in da bodo proaktivno iskali nove ideje. Vsebina:
•
•
•

•
•

Kaj za vas predstavlja trenutna situacija na trgu
Upravljanje s čustvi – kako energetski naboje boste usmerjali v upanje, ustvarjalnost,
aktivnost.
Proaktivno delovanje, odgovornost – krepili boste zavest, da je vsak sam odgovoren
za svojo prihodnost in da lahko proaktivno poiščete zamisli za prihodnje delovanje,
kako izstopiti iz cone udobja, biti odprt za nova znanja in izvesti novosti.
Kam želite priti, postavljanje skupne vizije in ciljev.
Odnosne izpolnitve – kako se povezati s člani tima in kako vstopati v komunikacijo s
strankami za vzdrževanje dolgoročnih odnosov in vzpostavljanja zaupanja.
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Izvedba prodajnega sestanka
Trajanje: 1 dan (6 ur)
Vaši prodajalci bodo dobili jasno predstavo o
fazah prodajnega pogovora. Vsaka faza ima
svoje komunikacijske in odnosne izzive. Na
delavnici bodo udeleženci raziskovali
posamezne faze in se na konkretnih primerih
učili veščin, ki jim bodo pomagale pri
učinkovitem vodenju prodajnega pogovora tako, da bodo dosegli navdušenje kupca
in samostojno pripeljali prodajo do zaključka.

Asertivna komunikacija v prodaji
Trajanje: 1 dan (6 ur)
Želite doseči, da bodo vašim prodajalcem kupci
ZAUPALI, mu predstavili svoje potrebe, želje in
bolečine ter jih POSLUŠALI? Vaše prodajalce bom
naučila veščin asertivne komunikacije! Na
delavnici bodo spoznali 4 stile komunikacije in se
naučili, kako se med prodajnim pogovorom
odzivati na pasivna in agresivna vedenja.
Izvedeli bodo, zakaj se nekateri kupci do njih vedejo, kot bi bili njihovi starši, včasih pa se vedejo
neodločno in nemočno, kot otroci. Spoznali bodo egostanja Starša, Odraslega in Otroka. Gradili
bodo zamisli, kako asertivno voditi komunikacijo, torej odločno, spoštljivo in usmerjeno proti
zastavljenemu cilju. Na delavnici bodo vadili tudi pomembni veščini aktivnega poslušanja in
podajanja konstruktivne povratne informacije.

Priprava na prodajni sestanek in prodajna
argumentacija
Trajanje: 1 dan (6 ur)
Vsak izdelek/storitev ima številne pozitivne
kot negativne lastnosti in koristi. Dobro
poznavanje vašega izdelka/storitve,
primerna priprava na prodajni sestanek ter
zastavljeni cilji vašim prodajalcem pomagajo,
da smiselno zastavljajo vprašanja,
samozavestno predstavljajo ponudbo in
rešujejo ugovore. Na delavnici bodo na lastnih primerih pripravili cilje sestanka in
argumentacijo ter izvedli predstavitev pred skupino.
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Vodenje prodajnega pogovora in moč vprašanj
v prodaji
Trajanje: 1 dan (6 ur)
Prej so kupci vodili prodajo, zdaj jo bodo vaši
prodajalci! Pogovor vodi tisti, ki sprašuje. Kdor
sprašuje omogoči sogovorniku, da se izrazi. Kdor
sprašuje, dobi informacije. Le-te so odločilne za
pripravo ustrezne ponudbe, takšne, ki jo
sogovornik potrebuje in mu je »pisana na kožo«. Na delavnici bodo udeleženci na praktičnih
primerih vadili veščino postavljanja ustreznih vprašanj.

Postopek reševanja ugovorov in reklamacij
Zaključevanje prodaje
Trajanje: 1 dan (6 ur)
Ugovori so stalnica v prodaji. Na primer: “je
drago”, “imamo že vse urejeno”, “letos ne
bomo”, “moram preveriti pri direktorju” ...
Spreten prodajalec v ugovorih prepozna
priložnost, jih pozitivno sprejme in aktivno
rešuje. Na delavnici boste na konkretnih primerih iz prakse vadili. Naučili se bodo aktivno
reševati ugovore in voditi pogovor na način, da bodo prodajo pripeljali do uspešnega
zaključka. Vedeli bodo, kako učinkovito reševati reklamacije, ki nastanejo po nakupu.

Upravljanje s časom in postavljanje prioritet
v prodaji
Trajanje: 1 dan (6 ur)
Izkoristite čas,
Postavljajte
prioritete.

Razumeli boste prioritete, s katero stranko
se koliko ukvarjat. Znali boste organizirati
svoj čas in postavljati plane, da bodo ob
pravem času delali prave stvari, ki bodo
prinašale rezultate.
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Trening prodaje za neprodajalce na terenu

»Nisem v
prodaji. Sem
pa v kontaktu
s stranko.«

Osnovno izobraževanje, trajanje: 1 dan (6 ur)
Poglobljeno izobraževanje: 3 dni (18 ur)

Imate na terenu osebje, katerih naziv ni
prodajalec, a so dnevno v stiku s kupci (npr.
monterji,
serviserji,
programerji)?
Pomembno je, da se vsaka oseba, ki je v
odnosu s kupci, zaveda, da prispeva k prodaji.
Prav vsak lahko kupca izgubi ali pridobi!
Pomembno je, da vsak, ki je v stiku s kupcem,
dela na gradnji odnosa, kakovostni izvedbi in prepoznavanju priložnosti. Udeleženci bodo
ozavestili pomen brandinga. Pri prodaji je ključno to, kaj drugi govorijo o vas. Vaš brand je ravno
to, kar drugi govorijo o vas. Zato je ključno, da vsi, ki so v stiku s strankami, znajo poskrbeti za
nudenje odnosa in ustvarjanje dobre uporabniške izkušnje.
MOJA VLOGA V PRODAJI?
•
•
•
•
•
•

Zakaj sploh prodaja za neprodajalce?
Kakšna je moja vloga v prodaji, kako sem jaz v stiku s kupcem, kako lahko prispevam?
Kaj vse vpliva na prodajo?
Pomen brandinga, kako ga soustvarjam?
Pomen gradnje odnosa in soustvarjanja dobre uporabniške izkušnje.
Odgovornost posameznika, proaktivno prispevanje.

KOMUNIKACIJA S STRANKO
•
•
•
•
•
•
•
•

Predstavitev interaktivnega modela prodaje, pri katerem najprej dobro opazujem,
postavljam vprašanja, poslušam in šele nato smiselno govorim, vodim k zaključevanju.
Pomen neverbalne komunikacije, nasmeh, pogled, drža, urejenost.
Vzpostavljanje in ohranjanje stika.
Kako voditi komunikacijo.
Pomen aktivnega poslušanja.
Priporočene besede in besedne zveze, pomen trdilnega izražanja (izogibanje negacij),
ustvarjanja jasnih zamisli.
Usmerjenost k rešitvam, zaključevanju.
Spoštljiv odnos, tudi s težavnimi strankami. Razumevanje raznolikosti. Asertivna
komunikacija.
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PREMIUM PROGRAM:
Prodajna akademija
Trajanje: 5 dni (30 ur)
5-dnevni program Prodajna akademija je
sestavljen tako, da vas popelje skozi vsa
osnovna področja razvoja: ozaveščanje svoje
vloge, vadba učinkovitih komunikacijskih veščin, priprava na posamezen prodajni pogovor (v
živo ali po telefonu), obvladovanje umetnosti zaključevanja prodaje, gradnja in ohranjanje
dolgoročnih odnosov ter nadaljnji osebni ter profesionalni razvoj.

Zasnujemo in prilagodimo rešitev za vaše podjetje
Želite prodajni program, v katerem se bodo vaši prodajalci učili tistih znanj, veščin in tehnik, ki jih
bodo podprla pri vsakdanjem delu in doseganju rezultatov? Stopite v stik z našimi svetovalci,
trenerji in coachi, ki vam bodo pomagali pri definiranju programa izobraževanj za vaše prodajalce.

Metode dela
Velik poudarek je na praktičnem delu udeležencev, s primeri iz njihove prakse, z igrami vlog.
Prav zaradi tega običajno izvajamo izobraževanja v skupinah od 12 do 14 udeležencev, ki
omogočajo varno, intimno vzdušje, ki da dovolj prostora vsakemu udeležencu, da se lahko izrazi
in da tudi dobi povratno informacijo.
Vse predstavljene prodajne treninge lahko prilagojeno izvedemo tudi v on-line obliki. Kadar
delavnica poteka on-line, uporabljamo programa ZOOM ali tisti programa, ki ga uporablja vaše
podjetje za on-line komunikacijo. V tem primeru je število udeležencev maksimalno 10.
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3. Prodajni coachingi (individualni in skupinski)
Prodajni coaching je vodjem prodaje in prodajalcem kot podpora pri postavljanju ciljev,
vzpostavljanju asertivnega odnosa in komunikacije, premagovanju strahov, premikanju meja,
preseganju negativnih prepričanj o sebi in o drugih, iskanju novih zamisli in iskanju notranje
motivacije za aktivno prodajo.
Da boste nova znanja, ideje in vedenja učinkoviteje uvedli v prakso, imate na razpolago
individualne in skupinske coachinge.
Nudimo vam prodajni coaching kot podporo posameznikom ali skupinam na naslednjih
področjih:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Coaching za učinkovito upravljanje s časom in določanje prioritet
Veščine coachinga in samocoachinga
Intervencijski coaching
Coaching za upravljanje z notranjimi stanji, čustvi in stresom
Coaching za prepoznavanje lastnih omejitev in premikanje meja
Coaching za samozavestno javno nastopanje
Karierni coaching
Coaching za razvoj poslanstva, vizije in strategij
Coaching za krepitev identitete
Coaching za vodenje skozi nove zamisli
Coaching za uvajanje sprememb v poslovanju
Coaching za izboljšanje odnosov na delovnem mestu
Coaching za upravljanje s težavnimi sodelavci
Motivacijski coaching
Coaching za sprejemanje novih organizacijskih vlog
Coaching za reševanje konfliktov
Coaching za preseganje omejujočih prepričanj

Stranke se odločajo za coaching:
✓ Ko želijo povečati učinkovitost in uspešnost.
✓ Ko se soočajo s spremembami na delovnem mestu in v organizaciji.
✓ Pri uvajanju na novo usvojenih veščin in vedenj v prakso.

11

Razvojni programi za prodajalce

Poslovna trenerka in coachinja
Prodajne treninge in coachinge vodi
mag. Lidija Dolenc Carotta, strokovnjakinja za
razvoj prodajalcev, trenerka in coachinja, z 17
letnimi izkušnjami v vodenju prodaje.
Lidija odlično jadra po prodajnih vodah in
organizacijam pomaga ustvarjati nove priložnosti
pri kupcih. Njeno navdušenje nad prodajo se
odraža tudi na prodajnih treningih, ki jih vodi.

Na izobraževanjih udeležencem tematiko podaja celovito in poglobljeno, saj svoja znanja
pridobiva tako s smeri psihologije komuniciranja, nevrolingvističnega programiranja,
marketinga, trženja, prodaje, kot tudi poslovodenja.

Reference
Smo strokovnjaki s področij upravljanja s človeškimi potenciali, imamo znanja in izkušnje, s
katerimi že 15 let podpiramo slovenska podjetja na poti k večji učinkovitosti.
Podjetja, s katerimi sodelujemo na področjih razvoja vodenja, komunikacije, prodaje in
kadrov:
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Stopite v stik z nami!
Za ponudbo ali za morebitna vprašanja v zvezi z našimi storitvami, ste vljudno vabljeni, da stopite
v stik z nami:

Urška Židanek
Vodja prodaje
E-mail: urska@transformacija.com
M: 070 631 300

Mateja Benedik
Skrbnica ključnih strank
E-mail: mateja@transformacija.com
M: 070 616 712

mag. Lidija Dolenc Carotta
strokovnjakinja za razvoj prodajalcev, trenerka in coachinja
E-mail: lidija@transformacija.com
M: 041 909 916
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