Inspiracje dla biznesu

Je¿eli jesteœ biznesmenem, sprzedawc¹
i zale¿y Ci na sukcesie to ten program
pomo¿e Ci pokonaæ wszelkie bariery,
które hamuj¹ Twoj¹ sprzeda¿
SWITCHED-ON-SELLING ®
Aktywizacja mózgu dla efektywnej sprzeda¿y
2 dni (10 godz.)
TRENING XXI WIEKU
Trening poœwiêcony sprzeda¿y zakoñczonej sukcesem. Bazuje
na wykorzystaniu w³asnego potencja³u integracji funkcji mózgu–
lewej i prawej pó³kuli. Podstaw¹ programu jest prezentacja tego
jak najlepiej wykorzystaæ swoje mo¿liwoœci mentalne, fizyczne
i emocjonalne, kiedy obie pó³kule s¹ zsynchronizowane ze sob¹
i koordynuj¹ swoje funkcje.
Praca
z
zintegrowanym
stanem
mózgu
daje
mo¿liwoœæ
wykorzystanie
w ka¿dej
sytuacji
najwiêkszych
mo¿liwoœci
sprzeda¿owych,
u³atwia
tworzyæ
interakcje
i projekty
dla
odnoszenia sukcesu i prowadzenia biznesu. Efektywnoœæ tego
programu
zosta³a
sprawdzona
przez
firmy
ameryka ñskie.
Po zakoñczeniu treningu pracownicy odnosz¹ wyraŸny sukces
w sprzeda¿y. W wielu firmach sprzeda¿ wzrasta œrednio o 30
procent po ok. 100 dniach.
Switched-on-selling ® bazuje na najnowszych badaniach
mózgu oraz na metodzie Kinezjologii Edukacyjnej i badaniach Dr
Paula Dennisona.
Kinezjologia
Edukacyjna
oparta
jest
na
najnowszych
badaniach z dziedziny neurofizjologii, doœwiadczeniu z obszaru
ruchu i uczeniu siê przez doœwiadczenie. Odzwierciedla, w jaki
sposób ruch fizyczny œwiadomie aktywizuje ca³y system intelekt
– cia³o stymuluj¹c aktywnoœæ uk³adu nerwowego równomiernie we
wszystkich partiach mózgu i os³abia reakcjê obronn¹ walki lub
ucieczki.
Gdy chodzi o funkcjê, mózg i system nerwowy tworz¹ z³o¿ony
mechanizm
nastawiony
na
cel,
rodzaj
wbudowanego,
automatycznego systemu naprowadzaj¹cego, który pracuje dla nas
jako mechanizm sukcesu albo jako mechanizm pora¿ki.
Zale¿y od Ciebie, na co nastawisz Twój mechanizm.

Po

ukoñczeniu warsztatu :
poprawisz umiejêtnoœci sprzeda¿owe, które ju¿ posiadasz,
ale nie korzystasz z nich w pe³ni lub korzystasz w sposób
niewystarczaj¹cy,
otworzysz siê na w³asne zasoby i nowe mo¿liwoœci,
nauczysz siê jak byæ spokojnym i pewnym siebie podczas
nieprzyjemnej i trudnej rozmowy,
wyeliminujesz stres i negatywne emocje,
uaktywnisz poczucie sukcesu i dowartoœciowania,
poprawisz komunikacjê z klientem,
odczujesz, ¿e na wszystko wystarczy czasu,
doznasz wra¿enia, ¿e kierujesz prac¹ w³aœciwie,
poznasz æwiczenia, które w ci¹gu 5 minut doprowadz¹ do
poczucia si³y i energii, której wystarczy na ca³y dzieñ.
Switched-on-Selling nie uczy technik sprzeda?y

Warsztaty prowadzi :
Iwona Nowakowska–Skop –
trener i konsultat dla biznesu i
edukacji, instruktor kinezjologii dla
biznesu, pedagog.
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