
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: 
Efektīva pieeja jaunu pārdošanas iespēju radīšanai 

Rīgā, 9. aprīlī

TRENIŅA LAIKĀ TU APGŪSI JAUNAS METODES PĀRDOŠANAS PROCESAM UN 
JAUNU KLIENTU PIESAISTEI.

 » „Apgrieztā piltuve” Tev parādīs kā pārvarēt tradicionālo, bet  neefektīvo pārdošanas ciklu, kad Tu katru 
dienu veic desmitiem auksto zvanu, lai beigās parakstītu vienu līgumu.

 » „Filmas treileris” Tev iemācīs kā izveidot pārliecinošu uzrunu, kas panāk klienta ieinteresētību un uzmanību 
15 sekunžu laikā un ļauj uzsākt abpusēju dialogu par sadarbību.

 » Biznesa hipotēze palīdzēs Tev parādīt klientam jūsu preču vai pakalpojumu patieso vērtību.

 » „Ātri vinnē, vai arī ātri zaudē”. Tu iemācīsieties atklāt , vai ir reāla darījuma iespēja un vai ir jēga turpināt 
sarunu ar konkrēto klientu vai personu klienta organizācijā. Tu iemācīsieties ietaupīt laiku uz neesošiem 
darījumiem vai bezperspektīvām sarunām.

 » Iebildumu pārvarēšana, jeb dzeltenās gaismas – Tu sapratīsi ,kā panākt klienta līdzatbildību par 
iebildumiem un kā pieprasījumu pārvērst iespējā.

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE

Pirmo reizi Latvijā – pasaules līmeņa pārdošanas treneris 
Niks Harrisons ar jauno FranklinCovey treniņu pārdevējiem

Ieguldījums par dalībnieku (ietilpst dalība treniņā, treniņa materiāli, kafijas pauzes un vieglas pusdienas): 
1 – 4 dalībnieki no viena uzņēmuma - 180,00 EUR + PVN
5 – 9 dalībnieki no viena uzņēmuma – 160,00 EUR + PVN

Vairāk kā 10 dalībnieki no viena uzņēmuma – 140,00 + PVN
Ja pārdošanas vadītājs piedalās treniņā 10.-11. aprīlī – cena pārdevējam 140,00 EUR + PVN

Treniņa darba valoda – angļu. 
Tiek nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu valodu. 

Norises laiks un vieta: no 9:00 līdz 17:00 Citadele konferenču zālē

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


