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Kilka słów o Kompedium Treco / korzyści z zakupu:
W obecnych czasach menadżerowie sprzedaży mają wyjątkowo trudną
sytuację by wypracować przewagę konkurencyjną. Ich praca jest nieustanną walką
o udział rynkowy i rozwój zespołu sprzedawców. By osiągnąć sukces nieustannie
muszą wyznaczać cele, delegować zadania, motywować, szkolić, udzielać informacji
zwrotnych, egzekwować i kontrolować. Badać sytuację na rynku i szybko reagować
na zmieniające się uwarunkowania. Dbać o zadowolenie klientów i nadążać za ich
nieustająco rosnącymi potrzebami.
Wszystkie te działania są oczywiście konieczne, ale czy wystarczające?
Handlowcy naszych konkurentów, też są przecież wyszkoleni, odpowiednio
zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę. Też znakomicie dbają o klienta,
nadążając za jego potrzebami i zabiegają o jego lojalność. Potrafią zadawać pytania
i negocjować warunki kontraktu. Menadżerowie konkurencji, też nieustannie śledzą
wszystkie zmiany i potrzeby nowoczesnego rynku i reagują na to wszystko równie
szybko jak my, a czasami nawet szybciej.
By móc w takich warunkach nieustannie konkurować i odnosić sukcesy
w swojej pracy musimy ciągle szukać nowych źródeł przewagi nad konkurencją.
Gdzie możemy je znaleźć i gdzie ta przewaga może być ukryta, jak wszyscy robią to
samo? Wiadomo już na szczęście, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są
jego dobrze wyszkoleni i lojalni pracownicy. Menadżer zdający sobie z tego sprawę,
nie będzie miał wątpliwości na czym oprzeć swoją przewagę konkurencyjną.
Oczywiście, że na odkrywaniu i doskonaleniu ukrytego potencjału swoich ludzi. Swój
styl przywództwa oprze na umiejętności budowania partnerstwa z podwładnymi,
a osiągnie to poprzez wprowadzenie kreatywnego coachingu w zespole handlowców.
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Jeżeli zależy Ci na rozwoju swoich umiejętności menadżerskich i chcesz
uzyskiwać przewagę konkurencyjną nie tylko dzięki krótkoterminowym promocjom,
lecz głownie stała przewagę dzięki swojemu zespołowi. Jeżeli chcesz, by twój
zespołów stawał się lepszy z miesiąca na miesiąc i dzięki temu budował swój,
a przecież i Twój, wizerunek na rynku i w oczach przełożonych, to koniecznie musisz
opanować zawarty tu i sprawdzony materiał. Jest on naprawdę cenny, przetestowany
i przesiany. Zostawiane zostały tylko te

metody, które są skuteczne i działają

praktycznie w każdych warunkach, nie tylko w handlu.
Kompedium zawiera wiele przykładów praktycznych, a ostatni rozdział jest
ściągą realnego coachingu handlowca, zawierającym konkretne sytuacje, pytania
i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do nich. Zgromadzony tu materiał jest unikalny
i bardzo wartościowy.
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