
LOVE SALES!

Un workshop 

SDI®

Cum reacţionezi în momentul în care îţi sună

telefonul şi îţi dai seama că cineva încearcă

să îţi vândă? 

De la câte întâlniri pleci fără a finaliza

vânzarea şi cu un gust amar în urmă

experienţei avute?

LOVE SALES! este un workshop pentru a 

readuce pasiunea în procesul de vânzare, 

pentru a ne vinde mai bine şi pentru a 

relaţiona uşor cu clienţii. Este ingredientul de 

care ai nevoie pentru a-ţi duce vânzările la 

următorul nivel. 

Daca rolul tău este în vânzări, în 

managementul echipelor de vânzări, alege

să schimbi lucrurile simple în procesul de 

vânzare în aşa fel încât clienţii să spună DA! 

şi să te recomande mai departe. 

Facilitat în limba

română

24-25 martie

Bucuresti



SDI®-ul oferă o structură a 

complexităţii alegerilor pe

care le facem în cadrul

procesului de vânzare / 

cumpărare şi ajută în 

tratarea conflictelor şi a 

obiecţiilor în vânzare. 

Prin intermediul lui putem

construi relaţii de durată şi

putem obţine rezultatele

dorite rapid.

Totul într-o manieră care 

este rapidă, distractivă şi

aplicabilă tuturor.!

LOVE SALES!
Ce este şi ce veţi face?

Un workshop interactiv, axat pe furnizarea unor abilităţi cheie în procesul

de vânzare şi negociere. Prin exerciţii practice şi simulări de vânzare şi

negociere,  vei descoperi cum poţi adapta comportamentul şi stilul tău de 

comunicare şi influenţare în funcţie de tipologia clienţilor. Vei vorbi uşor pe

limba lor şi vei crea mediul unei relaţionări constructive. 

LOVE SALES! este construit în jurul instrumentului de relaţionare şi motivare

SDI® (Strength Deployment Inventory®), pe care profesionişti din lumea

întreagă îl consideră a fi “Manualul pentru lucrul cu oamenii”. Te ajută să

descoperi mai mult decât CE? şi CUM? să vinzi, ci să înţelegi DE CE? 

cumpără clienţii – care sunt motivaţiile din spatele comportamentului în 

cumpărare.

Care este investiţia?

475 Euro plus TVA / persoană inclusiv instrumentul SDI, un Ghid rapid de 

comunicare SDI şi 6 Sales Planners. Valoarea instrumentelor incluse este de 85 

Euro plus TVA
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Pe parcursul workshop-ului

vom folosi instrumentul SDI® 

– “Manual pentru lucrul cu 

oamenii” pentru înţelegerea

tiparelor motivaţionale şi

adaptarea

comportamentelor în funcţie

de acestea. 

La final, după alcătuirea

planului de acţiune

individual, fiecare

participant va primi 6 Sales 

Planners pentru a le folosi şi

îmbunătăţi rezultatele în 

interacţiunea cu:

• 2 clienţi satisfăcuţi

• 2 clienţi cu care nu avem o 

relaţie foarte bună

• 2 clienţi noi

Agenda programului:

• De ce vindem? 

• Ce înseamnă pasiune în procesul de vânzare?

• Care sunt principalele provocări ale procesului de vânzare?

• De ce să creăm un dialog în relaţia cu clientul şi cum?

• Înţelegerea motivaţiilor din spatele comportamentului cumpărătorului

o Diferite tipuri de sisteme motivaţionale

• Cum descoperim nevoile şi cum demonstrăm beneficiile soluţiilor noastre?

o Întrebări cheie, adaptarea limbajului şi comportamentelor în 

procesul de vânzare şi mesajele FAB (feature – advantage –

benefits)

• Cum tratăm obiecţiile şi aplanăm situaţiile conflictuale în relaţiile cu 

clienţii?

• Cum negociem soluţii win-win?

• Cum cerem feedback în discuţiile de vânzări? Cum cerem recomandări

pentru creşterea vânzărilor?

• Ce alegeri intenţionale putem face pe viitor pentru a influenţa pozitiv

rezultatul discuţiilor de vânzări ţinând cont de tipologia clienţilor? – Plan 

de acţiune individual
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www.personalstrengths.ro

www.linkedin.com/company/personal-strengths 

www.facebook.com/PersonalStrengthsRomania 

Contact:

alina@personalstrengths.ro

0722 311 878
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