COLD CALLING SZKOLENIE INDYWIDUALNE - W FORMULE 1 NA 1
Jako Sprzedawca potrzebujesz sprawdzonej w polskich realiach wiedzy
oraz
TRENINGU, który utrwali Twoje nowe kompetencje,
gdyż tak, jak w sporcie każdy MISTRZ, ma swojego trenera.
Nad czym będziemy pracować:
1. Skoro to, co myślimy i to w co wierzymy przekłada się bezpośrednio na to, co robimy, a więc i na to jak jesteśmy
odbierani, czyż nie jest zatem logicznym, żeby – poza typowymi technikami sprzedaży i znajomością produktów –
szkolić się z tego jak myśleć i co robić, żeby czuć się pewniej i prezentować lepiej? Mentalność Sprzedawcy.

Czy można skutecznie wywierać wpływ na innych ludzi nie umiejąc wpływać na samego siebie?
2. Prawdziwy Cold Calling to precyzyjnie i profesjonalnie określona grupa docelowa - tu nie dzwonisz "na oślep",
tu dzwonisz i masz, gdyż jesteś tak dokładnie przygotowany, jak operator jednostki GROM, którego nie wiele może
zaskoczyć.
Dowiesz się i przetrenujesz tworzenie Awatara Klienta na 3 mistrzowskich poziomach.
Poznasz wszystkie moje sekretne sposoby na gotowe i konkretne kontakty.
Będziesz ze mną pracować ramię w ramię i telefon w telefon - po tym treningu już nic nie będzie takie samo,
a już na pewno ZMIENIĄ się Twoje wyniki sprzedażowe.
Będziemy pracować na moich case study nie tylko z branży szkoleniowej, ale również kilku innych.

Szczegóły szkolenia 1 na 1:
Pracujemy razem 8 godz. - 3 spotkania (3h + 3h + 2h) przez Skype lub w moim biurze w Warszawie (ustalimy terminy).
Rozłożymy na czynniki pierwsze i poukładamy Twój indywidualny proces Cold Callingu (od nastawienia mentalnego
do znalezienia właściwych kontaktów).
Otrzymasz gotowe arkusze i materiały online oraz dodatkowo 5 porannych, 20 minutowych odpraw motywacyjnych.

PRACUJEMY NA TWÓJ EFEKT I TYLKO ON SIĘ LICZY!!
Cały program (8 godz.) to inwestycja 1500 zł netto/brutto.
JEŚLI TY JESTEŚ GOTÓW BYĆ MISTRZEM, JA JESTEM GOTÓW BYć TWOIM TRENEREM.
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Trener:
Karol Bartkowski – ekspert Cold Collingu i Social Sellingu.
Dyrektor ds. Rozwoju w Brian Tracy International.
Sprzedawca praktyk z ponad 100 000 000 zł sprzedaży.
Mówca i trener z 17 letnim doświadczeniem i 2 letnim członkostwem w elitarnym
Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców, a także założyciel Akademii Skuteczności PRO.
Prowadzi jedyny na świecie blog na temat eliminacji SamoUtrudniania
(wwwSamoUtrudnianie.pl)
Prywatnie zapalony kolarz, biegacz i mors oraz ojciec trójki wspaniałych dzieci.

Strona o mnie www.KarolBartkowski.pl

Dzięki strategiom, które poznasz pozyskałem do współpracy takie firmy i marki, jak:
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