
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na třetím semináři programu Helping Clients Succeed nazvaném Uzavřete 

obchod se prodejci naučí, jak vytvářet dobré podmínky pro to, aby klient 

mohl rychleji přijímat správná rozhodnutí, která povedou k uzavření 

obchodu v duchu oboustranného prospěchu. 

Seminář je určen členům obchodních týmů a oddělení zaměřených na 

prodej služeb či řešení, kteří hledají nové přístupy k vedení a uzavírání 

obchodních jednání. 

Součástí semináře je ojedinělý systém implementace poznatků do praxe: 

účastníci získají praktické nástroje a pracovní plán, které podporují 

osobní zodpovědnost, zapojení obchodního týmu a dosažení trvalých změn. 

Účastníci se na tomto semináři naučí: 

 uzavírat jednání s úmyslem dosáhnout prospěchu pro obě strany, 

 při každém setkání s klientem vytvářejí dobré podmínky pro jeho 

rozhodování, 

 cíleně směrovat rozhodovací proces klienta k přijetí konečného rozhodnutí, 

 uplatňovat promyšlený tříkrokový postup k zvládání námitek, 

 dovést jednání k přesvědčivému závěru v podobě zákazníkova rozhodnutí, 

 v průběhu 12 týdnů po semináři uplatňovat postupy a dovednosti v praxi.  

Další samostatné semináře programu Helping Clients Succeed: Naplňte 

svůj obchodní plán/pipeline, Ohodnoťte své obchodní příležitosti 

Program Helping Clients Succeed pomáhá změnit způsob myšlení a přejít 

od tradičního stylu prodeje k prodeji orientovanému na zákazníka. Zvýší 

výkonnost obchodníků a umožní jim nabídnout klientovi přístup, jež oběma 

stranám přinese dlouhodobé výsledky.  

Prospekt k semináři v PDF 

Lektor: Marie Kubásková 
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Program zvyšování efektivity obchodníků (seminář 3) 
 

Jak úspěšní jsou vaši prodejci při uzavírání obchodu?  

SEMINÁŘ 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  

14. 6. 2016  
Jednodenní seminář  

Hotel Fara 

Rančířov 

 

 

Každý účastník získá: 

 pracovní plán na 12 týdnů,  

 přístup na web s výukovými 

filmy a dalšími materiály,  

 pracovní karty s přehledy  

a řešením situací. 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Tel.: + 420 261 099 375 

         + 420 261 099 310 

 E-mail: info@franklincovey.cz 
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