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Σηόρνη ηεο Δηζήγεζεο

Να εμαζθεζνύκε ζε ζέκαηα πσιεζηαθώλ πξαθηηθώλ

Να θαηαγξάςνπκε βαζηθέο ηερληθέο θαη κεζόδνπο πσιήζεσλ 

θαη εμππεξέηεζεο πειαηώλ

Να θαηαλνήζνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αζπλείδεηα 

επηιέγνπκε θαη πνπ νπζηαζηηθά επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία 

θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ζρέζεηο

Να αληαιιάμνπκε απόςεηο θαη εκπεηξίεο

Να πεξάζνπκε θαιά!!
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Δλόηεηα 

 Πεξηβάιινλ – Αγνξά - Πειάηεο



Page  4

 Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά?

 Πσο αλαιύεηαη ν πσιεζηαθόο ξόινο?

 Τη ζεκαίλεη εμππεξέηεζε πειάηε θαη πσο απηή γίλεηαη 

αληηιεπηή θαη ρεηξνπηαζηή? 

 Πσο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηώλ ζηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα?

Συζήηηζη ενηός ηης ομάδος
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Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?

«Δεν αρκεί πλέον να κάνουμε κάτι καλά,             

πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικά»

Πιο «δύζκολορ» πελάηηρ

«Όμοια» Πποϊόνηα 

Έμθαζη ζηο σαμηλό κόζηορ

Απαίηηζη για ςτηλού επιπέδος

δεξιοηήηερ και γνώζειρ

Ανάγκη για Ποιοηική και Οςζιαζηική 

Εξςπηπέηηζη

Πιο αβέβαιες & δύζκολες ζυνθήκες
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O πσιεζηαθόο ξόινο 

Η ζεσξία ηνπ παγόβνπλνπ....

Γηα ηελ επηρείξεζε

• Σηάζε 

εξγαδνκέλσλ

• Αμίεο

• Σπλαηζζήκαηα

• Πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο

• Γνκή ηεο ηεξαξρίαο 

• “Οη θαλόλεο ηεο 

νκάδαο”

• Σηόρνη

• Πνιηηηθέο

• Οξγάλσζε

• Οηθνλνκηθά

Γηα ηνλ άλζξσπν

• Γλώζεηο

• Ιθαλόηεηεο

• Ιδηόηεηεο

• Αμίεο

• Κίλεηξα 

• (Ιζρύο, Σρέζεηο, 

Δπίηεπμε)
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Απηνέιεγρνο

Απηνπεπνίζεζε

Αληνρή ζηελ απόξξηςε

Πξνζαλαηνιηζκόο ζην 

απνηέιεζκα

Πξσηνβνπιία

Γηεξεύλεζε πιεξνθνξηώλ

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ

Γηαρείξηζε Δαπηνύ

Γηαρείξηζε 

Γηαδηθαζίαο 

πώιεζεο

Γηαρείξηζε ησλ 

πειαηεηαθώλ 

ζρέζεσλ

Δλζπλαίζζεζε

Γηθηύσζε

Δκπνξηθή ζπλείδεζε

Ιθαλόηεηα επηξξνήο 

Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ 

εμππεξέηεζε

Οη ηδηόηεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πσιεζηαθνύ ξόινπ
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Δλόηεηα 

 Τν άκεζν πεξηβάιινλ πώιεζεο



Page  9 9

Απνηειέζκαηα 

πσιήζεσλ

Γπλαηόηεηεο 

πσιήζεσλ
Μαύξν θνπηί

πσιήζεσλ

?

Γηαρείξηζε δηαδηθαζίαο Πσιήζεσλ

Οη πσιήζεηο παξακέλνπλ ζπρλά 

έλα είδνο κπζηεξίνπ



Page  10 10

Αλάιπζε

Σρεδηαζκόο/

ζηξαηεγηθή 
Γξάζε 

Έιεγρνο Σηόρνο 

Σρεδηαζκόο Πσιήζεσλ

Ο θύθινο δηαρείξηζεο
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Quantity (πνζόηεηα)
• Επηζθέςεηο 

• Εθδειώζεηο/ παξνπζηάζεηο 

• θηι.

Direction (θαηεύζπλζε)
• Οη ζσζηνί πειάηεο 

• Τα ζσζηά πξντόληα  / ππεξεζίεο 

• Η ζσζηή επαθή κε ηνλ πειάηε 

• θηι.

Quality (πνηόηεηα)
• Δηαρείξηζε ησλ ζπλαληήζεσλ/ ηερληθή εξσηήζεσλ 

• Δηαρείξηζε ζρέζεσλ

• Δηαπξαγκάηεπζε, ππνινγηζκόο θαη θαηακέηξεζε ησλ 

βαζηθώλ κέηξσλ απόδνζεο  

• Τύπνη πειαηώλ θαη επηθέληξσζε 

• θηι.

Οη 3 δηαζηάζεηο ησλ ελεξγεηώλ

Η έλλνηα QQD (ΠΠΚ) σο κνληέιν απηό-δηαρείξηζεο

Οη 3 κνρινί γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο
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GO ON ! 
YOUR ON 

THE RIGHT 
TRACK………….

Σοκέπηζε. 
Είζαη ζημ 

ζωζηό 
δνόμμ 

Φξόλνο

R

A

Απνηέιεζκα

Η ζύλδεζε κεηαμύ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεζκάησλ

COME ON,

BACK TO 
WORK

Έια, με 
παιανώκμομε.
Πάμε δοκαηά 

Δμοιεύω 
πμιύ 

ζθιενά !

Πμηέ δε 
δμύιεοα 

πενηζζόηενμ 
ζηε δωή μμο 

Μάιιμκ 
βνήθα έκακ 
θαηκμύνγημ 

ηνόπμ 
δμοιεηάξ. Χε, 

πε, πε…. 

Έπεη 
δίθημ. Αξ 
πνμζπαζή
ζω λακά 

Δεκ 
θαηαιαβαίκω. 
Δμοιεύω ηόζμ 

πμιύ. 

Ωναίμξ! 
Τώνα 
πήνεξ 
bonus

GOOD

YOUR UP

Μπνάβμ.
Ακεβαίκεηξ!
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1. Η πνζόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

2. Τν πξνθίι ησλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ

3. Η δπλακηθόηεηα  ησλ πειαηώλ 

4. Η πνηόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πώιεζεο 

5. Η γλώζε ησλ πξντόλησλ 

6. Η γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο

7. Η γλώζε ηνπ αληαγσληζκνύ

8. Η κεζνδνινγία ησλ πσιήζεσλ 

9. Οη ζρέζεηο καο κε ηνπο πειάηεο 

Σρεδηαζκόο Πσιήζεσλ

9 παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πσιήζεσλ
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Οη 4 βαζηθνί ηξόπνη πνπ νη άλζξσπνη αγνξάδνπλ

Απζόξκεηα

Μηκνύκελνη άιινπο

Πξνγξακκαηηζκέλα

Καηόπηλ ζύζηαζεο
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Η «Πσιεζηαθή» Γηαδξνκή

 Πξνεηνηκαζία 

 Η Πξνζέγγηζε ησλ δύν Πιεπξώλ

 Οδεγώληαο ηε ζπδήηεζε

 Παξνπζίαζε :

– Φαξαθηεξηζηηθά - Οθέιε 

(πξντόληνο/ππεξεζίαο – εηαηξίαο)

– Φεηξηζκόο Δλζηάζεσλ – Αληηξξήζεσλ 

 Η Οινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην 

Κιείζηκν 

 Τα επόκελα βήκαηα (Δμππεξέηεζε κεηά ηελ 

πώιεζε)
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Τύπνη εξσηήζεσλ

Υπάξρνπλ δύν (2) βαζηθέο θαηεγνξίεο 

εξσηήζεσλ…
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Παξνπζίαζε

Φαξαθηεξηζηηθά 

& νθέιε

Φεηξηζκόο 

αληηξξήζεσλ 

Υπάξρνπλ (2) βαζηθέο 

παξάκεηξνη
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6 βαζηθέο θαηεγνξίεο αληηξξήζεσλ

1. Αληηξξήζεηο γηα ην πξντόλ / ππεξεζία

2. Αληίξξεζε γηα ηνλ πσιεηή

3. Αληίξξεζε γηα ηελ εηαηξεία

4. Αληίξξεζε ζην λα απνθαζίζεη άκεζα

5. Αληίξξεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε

6. Αληίξξεζε γηα ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο / 

ππεξεζίαο
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Δμππεξέηεζε

• Δελ είλαη ρεηξνπηαζηή. Είλαη πεξηζζόηεξν 

ζπλαίζζεκα παξά ινγηθή. 

• Ο πειάηεο ηελ θαηαιαβαίλεη αιιά δελ κπνξείηε 

λα ηνπ δώζεηε έλα δείγκα λα ην πάξεη καδί ηνπ 

θαη λα ην δείμεη θαη ζε άιινπο. 

• Ο θάζε πειάηεο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηα, 

ηε δηάζεζε, ηηο πξνζδνθίεο, ην επίπεδν ηνπ 

αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ πξνζθεξόκελε 

εμππεξέηεζε. 
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 ΠΡΕΠΕΙ:

1. Να είμαστε φιλικοί

2. Ευγενικοί  

3. Καθαροί

4. Εμφανίσιμοι-περιποιημένοι 

5. Γρήγοροι

6. Συπικοί

7. Γνώστες

8. ίγουροι

9. Να μιλάμε

10. Να χαμογελάμε

ΣΑ ΠΡΕΠΕΙ & ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ

 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:

1. Να είμαστε φίλοι

2. Κόλακες  

3. Αποστειρωμένοι

4. Μοντέλα 

5. Σσαπατσούληδες

6. Συπολάτρες

7. «Ξερόλες»

8. Απόλυτοι

9. Να μιλάμε πολύ

10. Να χασκογελάμε
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Πξνζέμηε ηηο ζθέςεηο γηαηί γίλνληαη ιέμεηο ..

Πξνζέμηε ηηο ιέμεηο γηαηί γίλνληαη πξάμεηο..

Πξνζέμηε ηηο πξάμεηο γηαηί γίλνληαη ζπλήζεηεο ..

Πξνζέμηε ηηο ζπλήζεηεο γηαηί γίλνληαη ν 

ραξαθηήξαο ζαο!

Γηλόκαζηε απηό πνπ ζθεθηόκαζηε !

Θεηηθή ζθέςε 
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Μπνξείηε λα ηθαλνπνηείηε ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο!!

Να ζπκάζηε όηη… 
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Επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο!!
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Δηζεγεηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (βηνγξαθηθό ζπκβνύινπ)

Αληώλεο Πνιπρξνλίδεο (Management Development Consultant)

Ο Αληώλεο έρεη 19εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε πνιπεζληθό πεξηβάιινλ. Από ην 1999 βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ

επαγγεικαηηθνύ consulting ζπλεξγαδόκελνο σο αλώηεξν ζηέιερνο κε ζεκαληηθόηαηεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ όπσο ε PWC,

Response, HayGroup, Mercuri Intl. Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 ηδξύεη έλα λέν επαγγεικαηηθό θνξέα ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο θαη

αλάπηπμεο ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ, ηo concept Brainment. Καηέρεη επίζεο ηε ζέζε ηνπ Δηεπζπληή επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο

ζηελ εηαηξία Primus. Έρεη εθπαηδεύζεη πάλσ από 9000 ζηειέρε εηαηξηώλ ζπλεξγαδόκελνο κε 140 θαη πιένλ εηαηξίεο ζηελ

Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.

Οη πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλεξγαζηεί πεξηιακβάλνπλ κεξηθέο από ηηο πην γλσζηέο θαη επηηπρεκέλεο εηαηξίεο ζηελ

Ειιεληθή αγνξά. Μεηαμύ απηώλ είλαη: Alpha Bank, Citibank, Millennium bank, HSBC, Δκπνξηθή ηξάπεδα,

GlaxoSmithkline, Sanofi-Aventis, Germanos, Vodafone, Alpha Copy (Nokia), DFS, Kotsovolos-Dixons, NotosCom,

Carrefour, MAKRO, Marks&Spencer, Aromca, Oriflame, Imperial Tobacco, Scandinavian Tobacco, Energizer, Pieralisi,

Tesa, Schuco, Nissan, Mercedes Benz,

Είλαη θάηνρνο πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνύ ζηηο Δηεζλείο ζρέζεηο από ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαζώο θαη κεηαπηπρηαθνύ ζηε

δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (MBA) από ην ALBA.

«Ο Αληώλεο Πνιπρξνλίδεο είλαη έλαο πιήξεο, θαη έκπεηξνο επαγγεικαηίαο κε βαζηά γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη

εληππσζηαθή δηεηζδπηηθόηεηα ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε εηαηξίαο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνλ

θαζηζηνύλ πάληα απόιπηα πξνεηνηκαζκέλν γηα θάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ αλαιακβάλεη.

Τν αθξναηήξηό ηνπ έρεη ηελ ηύρε λα θαζνδεγείηαη από ηελ ελεξγεηηθόηεηά ηνπ ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ ακεζόηεηα θαη λα

δηαπηζηώλεη ηελ απιόηεηα θαη ηελ πεηζηηθόηεηα κε ηελ νπνία πξνβάιεη θαη κεηαδίδεη ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ησλ ζεκηλαξίσλ

ηνπ. Με ηνλ Αληώλε είκαη επηπρήο λα δηαπηζηώλσ κέζσ ηεο αληαπόθξηζεο ησλ ζπλεξγαηώλ κνπ όηη ε επέλδπζε ηεο εηαηξίαο

καο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, «πηάλεη ηόπν»! Άγγεινο Μνρινύιεο Γεληθόο δηεπζπληήο Pieralisi Hellas A.E.

“O ηξόπνο παξνπζίαζεο από ηνλ Αληώλε, ε κεηαδνηηθόηεηα, παξαζηαηηθόηεηα θαη δσληάληα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ

παξνπζίαζε ηνπ ππήξμαλ θαηαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άςνγα ελεκεξσκέλνο γηα ηα

θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη ζπζηήκαηα. Ο θνο Πνιπρξνλίδεο έρεη ην ράξηζκα λα θξαηάεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ

κε έλα ιόγν έμππλν, επίθαηξν θαη θπξίσο αλζξώπηλν”! Σηακάηεο Μπνπιήο, Δηεπζπληήο πσιήζεσλ Pierre – Fabre Farmaka

Testimonials


