
Niks Harrisons – labākais FranklinCovey pārdošanas treneris, kurš palīdzējis 
uzlabot sniegumu un sasniegt rezultātus tūkstošiem pārdevēju un pārdošanas 
vadītāju visā pasaulē.  Nikam ir vairāk kā 25 gadu pieredze pārdošanā un 
vadībā gan ASV, gan starptautiskos tirgos un viņš dalās ar savu pieredzi, 
palīdzot un iedvesmojot pārdošanas profesionāļus  uzdrīkstēties uzstādīt un 
sasniegt ambiciozus mērķus.

Viņa kaislība  ir inovatīvu kritiskās domāšanas un pārrunu prasmju nodošana 
citiem, kuri darbojas sarežģītās pārdošanas „ekosistēmās” un lēmumu 
pieņemšanas vidēs.

Niks daudz strādā ar Palīdzi klientam gūt panākumus™ metodoloģiju, 
praktiski ieviešot  to uzņēmumos. Starp viņa regulārajiem klientiem ir Microsoft, 
PwC, Accenture, Pepsico, Citibank, HP, Bupa, AkzoNobel, Levi's, Panduit .

Palīdzi klientiem gūt panākumus: 
pārdošanas iespēju radīšana un darījuma kvalificēšana 

Rīgā, 10. un 11. aprīlī

DIVU DIENU TRENIŅĀ IEPAZĪSIETIES AR EFEKTĪVU PIEEJU JAUNU 
PĀRDOŠANAS IESPĒJU RADĪŠANAI, VIENLAICĪGI NOVĒRTĒJOT ATDEVI PRET IEGULDĪTO 

UN POTENCIĀLO DARĪJUMU PERSPEKTĪVU

Tavi ieguvumi: 

 » Iegūsi jaunus instrumentus, kā 
palielināt Tavas komandas efektīvās 
darbības un vienlaicīgi spēsi 
samazināt neefektīvās darbības 
komandā kurās tērējas lielākais 
Tavu pārdevēju laiks – nevajadzīgas 
tikšanās, neefektīvo kontaktu skaitu;

 » Uzzināsi, kā saīsināt lēmumu 
pieņemšanas laiku;

 » Sapratīsi, kā celt pārdevēja 
vērtību klientu acīs un panākt, ka 
klients uztver viņu kā padomdevēju;

 » Saņemsi instrumentus, kas ļaus 
efektīvi sekot pārdevēja rezultātiem 
un sasniegt pārdošanas pieaugumu. 

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE

Tavi pārdevēji pārvērš darījumos neticamus apjomus...

Viņi spēj novērtēt, kura pārdošanas iespēja ir virsperspektīvākā un 
ar pilnu atdevi velta tai visu nepieciešamo laiku...

Darījumu apjoms pieaug , pārdošanas izmaksas samazinās...

Skan patīkami, vai ne? Varbūt mazliet neticami?

Mēs paši esam pārbaudījuši – tas strādā. To apliecina arī mūsu klienti 
visā pasaulē. 

Un kā jau mēs visi esam pieredzējuši – zināt ir viens, un darīt to visu 
dažreiz ir izaicinājums.

Lai palīdzētu Tev ieviest savā komandā visus šos efektīvos 
instrumentus, FranklinCovey ir izveidojis 12 nedēļu ieviešanas procesu, 
kas seko treniņam un kura laikā Tevi atbalstīs mūsu konsultants, vienreiz 
nedēļā pārrunājot pa telefonu vai Skype, kas ir izdevies, kas strādā un 
ko, iespējams, vajag darīt nedaudz savādāk.

IZTĒLOJIES :

Pirmo reizi Latvijā – pasaules līmeņa pārdošanas treneris 
Niks Harrisons ar jauno FranklinCovey 2 dienu treniņu 
pārdošanas vadītājiem

Tavs ieguldījums – 1000,00 EUR + PVN par dalībnieku 
(ietilpst dalība treniņā, treniņa materiāli, ēdināšana treniņa laikā, 12 nedēļu atbalsts)

Treniņa darba valoda – angļu. Tulkojums netiek nodrošināts.
Norises laiks un vieta: Rīgā, 10. un 11. aprīlī no 9:00 līdz 17:00,

viesnīcas Radisson Blu Daugava zālē „Lietuva”.

Lai pieteiktos, zvaniet pa tālr. 67 505 795 vai sūtiet pieteikumu uz sales@franklincovey.lv



MODULIS ŠĪ TRENIŅA LAIKĀ DALĪBNIEKI

PĀRDOŠANAS PILTUVES 
TRANSFORMĒŠANA

IEVADS

NODOMS IR SVARĪGĀKS 
PAR TEHNIKU

PRIORITIZĒ

SAGATAVO

DARBA BURTNĪCA

PLĀNO

•	 Uzzinās, kā palīdzēt pārdevējiem zaicināt ierasto neefektīvo domāšanu 
un pieņemt apzinātu lēmumu mainīt pieeju darījumu veidošanai lietojot 
„iemesls vs gadījuma izvēle”.

•	 Izpratīs izcilāko pārdošanas vadītāju domāšanas un uzvedības veidu;

•	 Izveidos specifiskus darījumu veidošanas mērķus, lai nodrošinātu 
izmērāmu atdevi pret ieguldījumu 12 nedēļu procesa noslēgumā.

•	 Iemācīsies fokusēt nodomu uz vēlmi palīdzēt saviem klientiem, izmantojot 
pārliecināšanu un meklējot kopējo labumu.

•	 Atklās īpašus kritērijus, kas ļaus novērtēt potenciālos darījumus pēc  var-
būtības iegūt klientu;

•	 Sapratīs, kā Identificēt un mērķtiecīgi uzrunāt pašreizējos potenciālos 
klientus, izmantojot prioritizēšanas rīku. 

•	 Atklās jaunus resursus un instrumentus izpētes veikšanai;

•	 Izveidos stratēģiju, lai radītu un uzturētu solīdu atsauksmu devēju tīklu.

•	 Apņemsies ieviest 12 nedēļu laikā stratēģijas un instrumentus, lai 
panāktu paliekošu pārmaiņu savā un pārdevēju uzvedībā.

•	 Uzzinās, kā pārdevējam dot pārliecību, kas nepieciešama iebildumu un 
atsitienu pārvarēšanai, sagaidot tos iepriekš;

•	 Sapratīs, kā palīdzēt izveidos precīzas ievad uzrunas, kas piesaistīs 
uzmanību un radīs interesi satikties;

•	 Izveidos pamatu veiksmīgu pārdošanas komplektu radīšanai.

PRIORITIZĒŠANAS RĪKS

ZVANA PLĀNS

12 NEDĒĻU DARBA BURTNĪCA

IEVIEŠANAS VIDEO

Pirmās dienas plāns

MODULIS ŠĪ TRENIŅA LAIKĀ DALĪBNIEKI

VEICINI LĒMUMU 
PIEŅEMŠANU

IEVADS

ĀTRI VINNĒ, VAI ARĪ ĀTRI 
ZAUDĒ

DARBA BURTNĪCA

IEBILDUMU PĀRVARĒŠANA

•	 Izpratīs lēmumu pieņemšanas veicināšanas svarīgumu klientiem;

•	 Uzzinās, kā palīdzēt izveidot speciālu zvanu plānu, kas uzrunā īpašas 
klientu vajadzības.

•	 Izpratīs izcilāko pārdošanas vadītāju domāšanas un uzvedības veidu;

•	 Izveidos specifiskus darījumu veidošanas mērķus, lai nodrošinātu 
izmērāmu atdevi pret ieguldījumu 12 nedēļu procesa noslēgumā.

•	 Sapratīs, kā iemācīt efektīvi pārvarēt tradicionālās pircēja / pārdevēja 
attiecību problēmas, fokusējoties vispirms uz klienta jautājumiem;

•	 Kļūs zinoši biznesa hipotēžu (business case) izstrādē ar klientu, izzinot 
svarīgākos jautājumus, skaidri definējot to ietekmi uz viņu organizāciju un 
precizējot lēmumu pieņemšanas procesu;

•	 Izveidos potenciālo pārdošanas darījumu skaidru bildi;

•	 Uzzinās, kā palīdzēt pārdevējam kļūt par uzticamu biznesa padomnieku.

•	 Apņemsies ieviest 12 nedēļu laikā stratēģijas un instrumentus, lai 
panāktu paliekošu pārmaiņu savā un pārdevēju uzvedībā.

•	 Iemācīsies palīdzēt iegūt nepieciešamo pārliecību, lai pārvarētu iebildumus 
un atsitienus, tos iepriekš paredzot un pārbaudot;

•	 Uzzinās, kā sagatavot efektīvi strādāt ar „vārtsargiem”.

POTENCIĀLO DARĪJUMU 
NOVĒRTĒŠANAS SHĒMA

PRAKSES KARTES

12 NEDĒĻU DARBA BURTNĪCA

IEVIEŠANAS VIDEO

Otrās dienas plāns

ZVANU PLĀNS

LĒMUMA PIEŅEMŠANAS 
SHĒMA

KVALIFICĒŠANAS 
KOPSAVILKUMS


