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Telesprzedaż w kanale B2B

Czterodniowy projekt szkoleniowy skoncentrowany jest na rozwijaniu umiejętności oraz motywacji zespołu telesprzedażowego. W unikalny sposób łączy
w sobie elementy warsztatu grupowego z pracą nad odsłuchami prawdziwych rozmów uczestników. Celem projektu jest podniesienie efektywności
telesprzedaży produktów i usług.

Program dedykowany jest działom, które za pomocą telefonu pozyskują nowych klientów biznesowych, sprzedają usługi aktualnym kontrahentom lub
zajmują się umawianiem spotkań w kanale B2B. Prowadzimy go dla organizacji, które chcą łączyć wysokie wyniki sprzedaży z dbałością o dobre i
długofalowe relacje z kontrahentami.

Korzyści dla firmy:

Podniesienie jakości i wyników telesprzedaży produktów i usług oraz wzrost efektywności prowadzonych rozmów.
Wyposażenie uczestników w zestaw technik i narzędzi dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej w telesprzedaży usług B2B. Realne narzędzia
dostosowane do realiów polskiego biznesu.
Uporządkowanie struktury efektywnej rozmowy wychodzącej oraz wyposażenie uczestników w sprawdzone narzędzia telesprzedaży B2B, zgodne
z wartościami i kulturą Państwa firmy.

Korzyści dla uczestnika:

Wzrost samoświadomości własnych atutów i obszarów do pracy.
Wsparcie pracowników w umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych w kontakcie z klientami, stworzenie przestrzeni do
wypróbowania tych narzędzi.
Większa pula możliwych technik i rozwiązań.
Wyższa motywacja, energia i radość z pracy.
Lepsze rozumienie sytuacji trudnych. Większy dystans i mniejsze koszty emocjonalne.
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DIAGNOZA
Spotykanie z działem HR i osobami odpowiedzialnymi za zespół uczestników, podczas którego wspólnie ustalamy
cele i podział odpowiedzialności w projekcie. Aby powiązać Państwa wartości i oczekiwania z naszą filozofią
kontaktu i biznesu odsłuchujemy i omawiamy kilka przykładowych nagrań rozmów uczestników. Na tym etapie
spotykamy się również z wybranymi uczestnikami szkoleń.

PRE-WORKI
Zajęcia przeznaczone dla uczestników szkolenia obejmują stworzenie arkuszy obserwacji kontaktu z klientem,
odsłuch i analizę rozmowy udostępnionej online.

DWUDNIOWE SZKOLENIE "NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI W TELEFONICZNEJ SPRZEDAŻY B2B"
Dwudniowe szkolenie podczas którego zapoznamy uczestników z teorią budowania relacji z klientem, a także
wypracujemy najbardziej korzystną strukturę kontaktu. Ponadto poprzez symulacje rozmów telefonicznych
pracownicy telesprzedaży opanują wzory postępowania w trudnych sytuacjach i otrzymają informację zwrotną od
trenerów.

WDROŻENIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I REJESTRACJA ROZMÓW
Po powrocie ze szkolenia uczestnicy przez około 2 tygodnie wdrażają nowe narzędzia i wyłapują rozmowy
trudne.Nagrywacie je Państwo i dostarczacie do nas pliki przed szkoleniem. Będziemy na nich wspólnie pracować
podczas follow up. Nasz zespół trenerski odsłuchuje i analizuje nagrania rzeczywistych rozmów z klientami .

SZKOLENIE ODSŁUCHOWE "FOLLOW UP"
Szkolenie pozwala na wzmocnienie efektów szkolenia poprzez odświeżenie zdobytej wiedzy i umiejętności.
Podczas zajęć w małych zespołach następuje odsłuch rozmów z klientami nagranych po odbyciu warsztatów.
Dwudniowe szkolenie skupia się na udzieleniu informacji zwrotnej na temat wskazanej przez uczestnika trudnej
rozmowy, a także w ramach szerszej perspektywy po odsłuchaniu przed szkoleniem większej liczby rozmów danej
osoby. Feedback ma indywidualny charakter, przez co pozwala na precyzyjne wskazanie kwestii wymagających
poprawy i powtarzających się tendencji oraz wypracowanie narzędzi pozwalających na rozwój umiejętności.

Etapy przygotowania i realizacji projektu
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Programy poszczególnych szkoleń:

Dwudniowe szkolenie „Najważniejsze umiejętności w telefonicznej sprzedaży B2B”

Podczas szkolenia wykorzystując sprzęt do rejestracji rozmów nagrywać będziemy symulacje realnych rozmów uczestników.
Wszystkie narzędzia i umiejętności wyprowadzamy lub wspieramy użyteczną teorią:

style budowania relacji. W stronę relacji „Wygrany-Wygrany”
zjawisko projekcji, projekcja negatywna i jej wpływ na współpracę z klientem w kontakcie telefonicznym
odsłanianie siebie (ludzka twarz), ujawnianie intencji jako narzędzia budowania otwartości i bezpieczeństwa w kontakcie,
struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej – wypracowanie najbardziej opłacalnej struktury kontaktu,
osobiste, realne trudne sytuacje w kontakcie z klientem – praca ze sprzętem do rejestracji rozmów na symulacjach rzeczywistych sytuacji
uczestników z rundą życzliwej informacji zwrotnej oraz propozycjami algorytmów od trenera. Praca na symulacjach zajmuje około 60 procent
czasu szkolenia.

Szkolenie odsłuchowe – „Follow Up”

Udzielając informacji zwrotnych odnosimy się nie tylko do wskazanej przez uczestnika trudnej rozmowy, ale do szerszej perspektywy po odsłuchaniu
przed szkoleniem większej ilości rozmów danej osoby. Dzięki temu możemy zaobserwować powtarzające się tendencje, zrozumieć osobisty styl danej
osoby, a udzielany feedback jest dzięki temu precyzyjny i głęboki. Z doświadczenia wiemy, że jest to dla uczestników bardzo rozwojowe i motywujące.
Efektem szkolenia odsłuchowego jest wyposażenie każdego z uczestników w narzędzie lub pomysł na wniesioną przez niego rozmowę kłopotliwą.
Ponadto ludzie dostają zestaw indywidualnych informacji zwrotnych od siebie nawzajem i od trenerów, co jest ważnym czynnikiem rozwojowym, często
wzmacniającym ich poczucie mocy i dającym napęd do rozwoju.
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Trenerzy:
Jakub Pałczyński – psycholog pracy i organizacji – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut trener z ośmioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się

w szkoleniach z zakresu sprzedaży, telesprzedaży i obsługi klienta, prowadzi też program Trening Umiejętności Menedżerskich. W swojej pracy wykorzystuje
podejście humanistyczne i analizę transakcyjną. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM,  posiada Certyfikat 101 wydany przez Europejskie Towarzystwo
Analizy Transakcyjnej. Uczestniczył w kilkudziesięciu certyfikowanych szkoleniach menedżerskich i warsztatach z zakresu sprzedaży i obsługi klienta
prowadzących przez wiodące polskie firmy szkoleniowe.
W swojej pracy skupia się na rzeczywistości pracy uczestników, przygląda się ich realnym sytuacjom, pomaga rozwiązywać prawdziwe trudne sytuacje
w kontakcie z klientem, wzmacniając potencjał osobisty i inspirując do zmian.
Pracował m.in. dla AIG Bank Polska, ORLEN Petro Centrum, Verbicom S.A., Vetoquinol Biowet, Hertz, TPV Displays, Bama Polska, Newell Rubbermaid, Faber
Polska, Urząd Miejski w Jarocinie, Verbicom S.A., VOX Składy Budowlane, PWN.pl.

Sławomir Żydek - Trener i Coach z sześcioletnim doświadczeniem. Zanim został trenerem przechodził ścieżkę handlowca, KAM, kierownika i szefa działu.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, umiejętności szefowskich, rekrutacji, komunikacji interpersonalnej. Swój warsztat trenerski opiera na pracy
na procesie grupowym, pracy na diagnozie i na realnych problemach. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Kontrakt, Akademię Coachingu Relacyjnego
Transmisja, uczestniczył w wielu certyfikowanych szkoleniach menedżerskich oraz HR. Posiada certyfikat badania profilu osobowości MPA. Prowadził
wydarzenia Assessment Center, jest assesorem. Swoje doświadczenia zdobywał m.in. w firmach: Coty Polska, Danone, Levi Strauss, AIG, Murator, Polskie
Książki Telefoniczne, PZU, Emerson.
W swojej pracy skupia się na prawdziwych potrzebach uczestników. Badając realia, tworzy sytuację edukacyjną sprzyjającą wypracowaniu najlepszych
sposobów na rozwiązywanie problemów biznesowych. Dostarcza niezbędnych doświadczeń, dzięki którym warsztaty są inspirującym przeżyciem.

Michał Janus - Trener i coach. Psycholog z doświadczeniem pracy w biznesie i dla biznesu. Absolwent psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie trenerskie. Przez kilka lat jednocześnie szkolił i sprzedawał usługi szkoleniowo -doradcze.
Z jego usług korzystały m.in.: PZU SA, UCB Pharma, Vistula, Intersport, Decathlon, Esselte, BP, Emerson, Solar, Deni Cler, Tupperware, Apart, Vision Express,
Fellowes, Salomon, NG2.
Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących i rozwijających umiejętności interpersonalne w biznesie. Pomaga w rozwoju umiejętności sprzedażowych opartych
na faktycznym zainteresowaniu potrzebami klienta. Wierzy, że drogą do budowania obustronnych korzyści biznesowych jest docieranie do ważnych, również
psychologicznych potrzeb klienta i poszukiwanie sposobu odpowiedzi na te potrzeby, zgodnie z interesem własnym i firmy.
Ukończył liczne szkolenia trenerskie i coachingowe w renomowanych szkołach (Grupa TROP, Transmisja). Przechodził superwizję trenerską pod okiem m.in.
Jacka Jakubowskiego (Przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). W swojej pracy ceni autentyczne relacje, pracę opartą na
doświadczaniu. Szuka inspiracji w psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, analizie transakcyjnej.


