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Szkoła - Profesjonalny Trener Sprzedaży to pakiet kursów trenerskich dla kandydatów na stanowiska Trener
Sprzedaży i Coach Sprzedaży.Zostań Trener Sprzedaży i zacznij uczyć innych.Co zyskam dzięki ukończeniu
szkoły i SPTS? Staniesz się profesjonalnym Trenerem Sprzedaży!W SPTS umiejętności trenera sprzedaży i
coacha zespołu sprzedaży Przechodzisz cały kurs z nowoczesnej Sprzedaży Doradczej, oraz kurs z zakresu
psychologii sprzedaży. Dajemy narzędzia i ćwiczenia gotowe do zastosowania w swojej organizacji i
zaprojektować autorskie programy szkoleń. Potrafisz prowadzić treningi, które mają wymiar biznesowy dla
uczestników i organizacji. Potrafisz prowadzić skuteczne treningi sprzedażowe.Potrafisz zapobiec i poradzić
sobie w tzw. trudnych sytuacjach w pracy z grupą. Jako manager zespołu sprzedażowego posiadasz narzędzia
do codziennej pracy nad wynikami sprzedażowymi w swoim zespole.Jakich efektów mogę się spodziewać po
szkoleniu Profesjonalny Trener Sprzedaży SPTS? Korzyści dla uczestników. Znajomość zasad w pracy
szkoleniowej.Umiejętność projektowania autorskich programów szkoleniowych.Umiejętność pracy z grupą,
aktywizowania oraz panowania nad grupą.Umiejętność radzenie sobie w trudnych sytuacjach w czasie
szkoleń.Nabycie umiejętności wystąpień publicznych i autoprezentacji.Czym różni się program Szkoły SPTS
od innych szkół trenerskich?Jest to szkolenie train the trainer w konkretnym zakresie i kontekście
tematycznym, którym jest sprzedaż. Wszystkie tematy związane są z kompetencjami trenerskimi i odnoszone
są do konkretnych przykładów sprzedażowych. Kładziemy nacisk na specjalizowaną orientację biznesową w
pracy trenera. Podczas udziału w naszej szkole trenerzy wdrażają sprawdzone narzędzia, technik, ćwiczą
strategie i metody. Po ukończeniu szkolenia uczestnik -trener potrafi zaprojektować i przeprowadzić
porywające szkolenia.Dal grupy max 14 osób.
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