
Įvadas
Treniravimo galia
Nusišalinimas
Didžioji kliūtis
Sąstingis

1 skyrius. Treneris ir viršininkas

Kodėl reikia treniruoti?
Kodėl vadovai netreniruoja?
Ką kiekvienas treneris turi žinoti apie zonas
Mirties zona
Komforto zona
Panikos zona
įtampos zona
Kuri zona yra jūsų?
Dviejų komanda
Pagrindiniai treniravimo sėkmės veiksniai
Nuostatos
Nuo viršininko iki trenerio
Kaip sukurti treniravimo principus
Du grįžtamojo ryšio tipai
Vertinamasis grįžtamasis ryšys
Tobulinamasis grįžtamasis ryšys
Pusiausvyra
Du modeliai
Viršininko modelis: treniravimas nurodinėjant
Trenerio modelis: treniravimas klausiant

2 skyrius. Treniravimas ir grįžtamasis ryšys

žvilgsnis iš arčiau
Treniravimo pokalbis
Grįžtamojo ryšio taisyklės
„Pirmieji kalba jie“
Grįžtamojo ryšio pusiausvyra. Teigiamas atsakas ir tobulintinos sritys
Pirmiausia pateikite daugiau teigiamos grįžtamosios informacijos
Turėkite drąsos
Būkite konkretūs
Susitelkite ties keletu esminių dalykų – neperkraukite informacija
Uždarykite duris
Atvirumas ir sąžiningumas
Laiku pateikite grįžtamąją informaciją
Nebūkite tarpininkais
Nerekomenduojame
Rekomenduojame
Neatsisakykite pareigų
Pasitikėjimas ir patikimumas
Norint palaikyti grįžtamąjį ryšį
Pagyrimas
Emocijų kontrolė
Grįžtamasis ryšys palaikant pokalbį
Būkite pavyzdžiu



Grįžtamosios informacijos gavimas

3 skyrius. I lygis. Treniravimo procesas

Treniravimas: I lygis
Pasirengimas treniravimo sesijai
įžanga
Užmegzkite ryšį
Numatykite tikslą
Bendravimo suvokimas ir poreikiai
Pirmiausia – pardavėjas, treneris – vėliau
Treneris patvirtina svarstytinus klausimus ir pateikia savo požiūrį
Trenerio nuomonė
Kliūčių nustatymas ir jų šalinimas
Kliūties pašalinimas. Leiskite pardavėjui pasiūlyti sprendimą
Pabaiga. Veiksmų numatymas
Tęsinys
Treniravimas vietoje
Ar dažnai treniruoti?
Kasdienis kiekvieno treniravimas

4 skyrius. II lygis. Pardavėjų treniravimo menas

kliūčių šalinimas
Nuodugnus klausinėjimas
Teigiamas grįžtamasis ryšys
Pardavėjai kaip viršininkai
Prieštaravimų išsklaidymas
šeši pagrindiniai įgūdžiai

5 skyrius. III lygis. Treniravimo esmė

Kaip pagerinti darbo santykius

6 skyrius. Kaip treniruoti telefonu, per komandos

susirinkimą ir kas yra pasekmės treniravimas
Treniravimas telefonu
Darykite
Nedarykite
Balso pašto pavojai
Treniravimas komandų susirinkime
Pasirengimas
Susirinkimas
Nedarykite
Darykite
Po susirinkimo
Pasekmės treniravimas

7 skyrius. Vertinamasis treniravimas

Darbo įvertinimas
Trenerio vaidmuo



Pasirengimas
Darbo įvertinimo susirinkimas
Pirmasis etapas. Vertinimas
Pradžia
Nuomonės
Vertinimas
pibendrinimas
Pabaiga (arba perėjimas prie tobulinimo)
Antrasis etapas. Tobulinimas (pardavėjo pasirinkimas)
Bendrosios darbo analizės gairės
Trenerio savikritika po darbo analizės
Mąstysena

8 skyrius. Susirinkimai dėl pardavimo strategijos

Komandos treniravimas
Požiūris į pardavimo susirinkimus
Patirties stygius
Reikalingi įgūdžiai
Susirinkimo taktika
Pasirengimas
Darbotvarkė
Sprendimų apibendrinimas
Grupės dalyvavimas
Bendradarbiavimo (dalyvavimo) metodai
Asmeniniai veiksniai
Logistika

9 skyrius. Bendradarbių treniravimas

Trys etapai
Pirmasis etapas
Antrasis etapas
Trečiasis etapas
Bendra samprata apie bendradarbių treniravimą
Vadovas kaip bendradarbis

10 skyrius. Savęs treniravimas

Epilogas
Priedai. Treniravimo priemonės
Rodyklė 


