


INTRODUCCIÓN

QUINES SÓN LES CLAUS PER ACONSEGUIR

L'ÈXIT COMERCIAL?



• Com AUGMENTAR les vendes de l’equip comercial?

• Com MILLORAR L’IMPACTE generat en el client?

• Com ALINEAR el discurs de tot l’equip comercial?



DESCRIPCIÓ

Es tracta d'un programa per MILLORAR L'ORIENTACIÓ AL 

MERCAT de l'equip comercial. El programa permetrà INNOVAR 

EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT I LA FORMA DE 

PRESENTAR els productes i serveis de l'empresa.

Durant les sessions els participants comparteixen i posen en 

pràctica les MILLORS ESTRATÈGIES COMERCIALS adaptades 

als diferents perfils de clients de l'empresa, desenvolupant 

argumentaris COMERCIALS D'ALT IMPACTE per presentar els 

productes i serveis.

“UN PROGRAMA PER MOTIVAR A L’EQUIP I MILLORAR ELS 

RESULTATS DELS PROCESSOS COMERCIALS”



LA DINÀMICA GENERAL

Per dinamitzar els equips comercials i orientar-los a les 

necessitats dels clients, hem desenvolupament un programa en 

dues fases:

• Fase de REFLEXIÓ: realitzem el procés de reflexió sobre el 

procés de venda i el canvi cultural que cal fer per adaptar-se 

a les necessitats dels clients. Amb l'ajuda d'eines de 

col·laboració online, recollim totes les opinions i les valoracions 

dels participants.

• Fase de PRÀCTICA: per passar a l'acció i desenvolupar un 

argumentari comercial orientat al client, definim un Toolkit 

d'eines personalitzades per a l'empresa. A través de 

dinàmiques de role-play, tots els participants simulen el 

procés de venda a diferents clients objectiu del sector.



ELS OBJECTIUS

Els objectius dels programes de transformació comercial 

“SALES INNOVATION” són:

• Impulsar un CANVI CULTURAL en la forma de vendre.

• Millorar la ORIENTACIÓ AL CLIENT per identificar les 

necessitats reals.

• Disposar d'uns RECURSOS I EINES per desenvolupar uns 

arguments comercials convincents.

• ALINEAR El DISCURS de tot l'equip comercial.

• Millorar el SERVEI IL'EXPERIÈNCIA generada al client durant 

el procés de venda.

• Ajudar a l'equip comercial a aconseguir els seus OBJECTIUS 

DE VENDES.





SALES TOOLKIT

CONÈIXER EL PRODUCTE
Estructurar els arguments del 

producte des de diferents
perspectives en equip

CONÈIXER AL CLIENT
Definir els arguments des del punt de 

vista del client. Identificar les 
necessitats i els problemes del client.

ASSESSORAMENT COMERCIAL
Definir els arguments de l'assessor

des d'un punt de vista global. 
Connectar el client amb el producte.



EXPERIÈNCIA
ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS …



EXPERIÈNCIA




