
 

  

 

 یفروش حرفه ا یها کیکارگاه مهارت ها و تکن
 

 همان یا ویزیتوری یکی از شغل هایی که امروزه بسیار مورد توجه شرکت هاست و افراد متعددی هم در آن کار می کنند،

 می مراجعه ها مغازه و ها فروشگاه به...(  و بهداشتی غذایی،) محصوالت فروش برای که هایی فروشنده است، حضوری فروش

کنند و با معرفی محصول، سفارش دریافت می کنند و هر چه میزان این سفارش بیشتر باشد پورسانت و دریافتی بیشتری 

 خواهند داشت.

یکی از موضوعاتی که برای ویزیتورها مهم است، فروش بیشتر و در نتیجه دریافت پورسانت بیشتر است. هر ویزیتوری دوست 

 ی کند، در بیشترین حالت ممکن باشد.دارد حجم سفارش هایی که دریافت م

این دسته از فروشندگان که به آن ها بازاریاب هم گفته می شود در صورتی که برخی نکات تخصصی در این زمینه را رعایت 

 کنند، به راحتی می توانند حجم فروش محصوالت خودشان را باال ببرند و بالطبع آن، درآمد بیشتری داشته باشند.
 

 محتوا:

 ی( در مواجه با مشترتوریزینحوه پوشش و ظاهر فروشنده )و .1

 وصول هدف  یها کیتکن .2

 یکاهش مرجوع کیتکن .3

 یچانه زن یها کیتکن .4

 یناراض یمشتر تیریمد .5

 سطر فاکتور شیافزا کیتکن .6

  تیزیتور و یها کیتکن .7

 سطح شلف کاال  یبررس یها کیتکن .8

 ها و روشهای افزایش فروش نقدی و ترغیب مشتری به خرید نقدی کیتکن .9

 فروش یاصل یآموزش مبان .10

 موفق یفروشنده حرفه ا کی یمناسب برا یرفتار و برخوردها .11

 فروش یها کیتکن .12

 مذاکره یمهارت ها .13

 یارتباط یمهارت ها .14

  یجانیهوش ه .15

 مهارت ارائه .16
 

 بابک سبزیان پوردکتر :  درسم  

 20الی  16از ساعت  1398ماه  آذر 19 از سه شنبه ها : تاریخ برگزاری 

  (20الی  16جلسه ) ساعت:   3ساعت،  12:مدت دوره 

  و پنجاه هزار تومان( صدشش)  650.000 :مبلغ سرمایه گذاری 
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