
DIGITAL SELLING SKILLS

În noul context post-pandemic, competențele clasice ale echipei de vânzări trebuie revizitate dintr-o

perspectivă digitală mai bine adaptată provocărilor. Cum folosești tehnologia și rețelele online pentru a

prospecta piața și a-ți îmbogăți lista de contacte? Cum poți obține suficiente întâlniri într-o lume cu oameni

din ce în ce mai ocupați și stresați? Cum derulezi discuțiile de vânzare online și cum îți adaptezi procesul la

provocările mediului virtual? Completăm experiența de învățare cu un spațiu online dedicat schimbului de

experiențe și idei pentru a susține exersarea și aplicarea instrumentelor de lucru.

Obiective:

▪ vor înțelege noua dimensiune digitală a rolului de vânzător și provocările ei

▪ își vor însuși noi practici și instrumente de prospectare a pieței

▪ vor învăța cum să aleagă tehnologia potrivită și să pregătească discuțiile 

▪ vor deprinde lucrul cu o structură de facilitare a întâlnirilor virtuale de vânzare

▪ își vor rafina discursul exersând cu tehnica "Elevator Pitch"

Structură program:

▪ O lume digitalizată are nevoie de vânzători

digitali – Înțelegerea oportunităților de vânzare 

aduse de tehnologie.

▪ Noi practici digitale de prospectare a pieței

Identificarea oportunităților, tehnici de 

prospectare, exemple și exerciții.

5 micromodule | 3 instrumente | 3 exerciții 

▪ Alegerea tehnologiei și pregătirea întâlnirilor 

de vânzare virtuale                               

Avantaje și criterii de selecție.

▪ Derularea și facilitarea discuțiilor cu clienții.

▪ Elevator Pitch - rafinarea discursului de 

vânzare.
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Studiu individual Colaborare Suport

Programul poate fi parcurs de 

participanți în ritmul propriu sau 

într-un interval ales de client.

Spațiu online dedicat discuțiilor 

și lucrului în echipă. 

Funcționalități derulare proiecte.

Asistare și ghidaj în platforma 

Learn@ fie de către client, fie 

de către trainerii E-Campus.  

Puteți contracta programul de instruire în diferite scenarii adaptate nevoilor companiei: volum de

participanți, durată acces, asistare de către trainer, etc. Transmiteți-ne un mesaj la office@ecampus.ro.

Scenarii de desfășurare:


