
We Challenge People to Think, to Feel, to Act.

Sales Academy

Η τέχνη να επινοείς και να αφηγείσαι ιστορίες αποτελεί ένα 
άριστο εργαλείο επικοινωνίας για το σύγχρονο πωλητή, για 
να µπορέσει να δηµιουργήσει σχέση εµπιστοσύνης και  να 
επικοινωνήσει τις αξίες του brand ή του προίόντος του. 

Άσχετα από το 
µέγεθος, την 
εξειδίκευση, ή τον 
κλάδο του, κάθε 
οργανισµός χρειάζεται 
και συνήθως έχει τους 
µοναδικούς του µύθους και την εσωτερική τεχνογνωσία που 
γίνεται µέρος του καµβά της ταυτότητάς του. Τέτοιες ιστορίες 
για προϊόντα και ανθρώπους, πελάτες και πωλητές έχουν 
τροµακτική δύναµη να πείσουν και να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα των πωλήσεων.  Όταν ειπωθεί την 
κατάλληλη στιγµή και µε επιδέξιο τρόπο, µία ιστορία µπορεί 
να πετύχει πολλά περισσότερα από χίλια επιχειρήµατα.

Στο εργαστήριο µε βιωµατικό τρόπο θα σας δώσουµε την 
δυνατότητα να καταλάβετε τα εργαλεία και τις τεχνικές που 
απαιτούνται, για να 
ξεχωρίζετε τις 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις µίας 
αφήγησης. Θα 
κατανοήσετε πώς να 
συνδέετε το 
περιβάλλον µέσα στο 
οποίο λέγεται µία 
ιστορία (χρόνος, τόπος, στάδιο του sales process, 
ακροατήριο), τον τρόπο αφήγησης και το περιεχόµενο και θα 
κατανοήσετε τους περιορισµούς και τις δυνατότητες κάθε 
εκφραστικού µέσου. Χρησιµοποιώντας διάφορους 
αφηγηµατικούς δρόµους, θα µάθετε την φύση της 
αλληλεπίδρασης και της εµπλοκής του πελάτη και ως εκ 
τούτου τον τρόπο χρήσης τους, ανάλογα µε το σκοπό σας και 
τις ανάγκες του ακροατηρίου.

Οι  καταστάσεις στην αγορά αλλάζουν δραστικά, τα social 
media µας εθίζουν σε ένα νέο τρόπο αντίληψης της 
πληροφορίας  στον οποίο τα παραδοσιακά επειχειρήµατα  
πωλήσεων αποτυγχάνουν. Στο βιωµατικό σεµινάριο θα 
δείξουµε πως ο πωλητής, ο marketeer, o sales manager  
υιοθετώντας το storytelling και αφηγούµενος ιστορίες, 
µπορεί να  πυροδοτήσει την ενέργεια και να παρακινήσει 
στην λήψη απόφασης, χάρις στην ασυνηθιστη δύναµη της 
αφήγησης, ακόµα και σε περιβάλλον αντίξοο ή εχθρικό.

     ?

Story
Telling 
as a
Selling tool
(Coach Lab)

Ποιά είναι η 
δική σας 
ιστορία;

“Storytelling reveals 
meaning without 
commiting the error of 
defining it”

Hannah Arendt

“To be a person is to 
have a story to tell”

Isak Dinesen

Sales Academy



ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ
Όλοι γνωρίζουµε πόσο µεγάλη επιρροή µπορεί να έχει µία καλή ιστορία. Σε αυτό το εργαστήριο θα 
µάθετε πως να χρησιµοποιείτε το storytelling για να πετύχετε πολλούς από τους στόχους πωλήσεων 
που sales και  marketing managers επιδιώκουν.
Θα πάρετε συγκεκριµένα παραδείγµατα του τρόπου που οι ιστορίες και η αφήγησή τους µπορούν 
να βελτιώσουν την προώθηση ενός brand, και προϊόντων. Θα µάθετε πως οι 
ιστορίες και η τέχνη του storytelling µπορεί να σας βοηθήσει:
! Να µεγαλώσετε την εντύπωση που κάνει το δικό σας προϊόν ή brand 
! Να συνδεθείτε µε τους πελάτες σας και να τους πείσετε
! Να βελτιώσετε την µεταδοτικότητά σας σε παρουσίασεις και εκπαιδεύσεις
! Να ηγηθείτε της οµάδας σας
! Να γνωρίσετε τρόπους εφαρµογής του story telling στο sales process  για να 

εµπνεύσετε, να επικοινωνήσετε και να παρακινήσετε καταναλωτές και πελάτες .

 Οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση :
! Να κατανοήσουν πώς και γιατί µία εµφανώς απλή µορφή ιστορίας µπορεί να πετύχει τόσο σύνθετα και 

θεαµατικά αποτελέσµατα 
! Να αξιοποιήσουν τους µηχανισµούς που κάνουν δυνατό  να ξεπηδήσει µία ιστορία
! Να κατανοήσουν τις αρχές και τους τρόπους παραγωγής αυθόρµητων ιστοριών
! Na αναπτύξουν το δικό τους portfolio προσωπικών ιστοριών
! Να εξασκηθούν σε µεθόδους αφηγηµατικής

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

! Το µοντέλο αυτό είναι 
ένα πολύ πρακτικό και εύκολο εργαλείο που 
έχει αποδειχτεί πολύτιµο για νέα ή έµπειρα 
στελέχη πωλήσεων και marketing κάθε 
ηλικίας που θέλουν να αναπτύξουν 
αποτελεσµατικές δεξιότητες παρουσίασης 
θεµάτων µε την χρήση ιστοριών, µε απώτερο 
σκοπό να παρακινήσουν και να 
ενεργοποιήσουν προς δράση καταναλωτές και 
πελάτες. Το πρόγραµµα µπορεί να αφορά 
συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς τοµείς, 
όπως:

! Εκπαίδευση πωλητών

! Πωλήσεις

! Branding

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

! Το Coach Lab  αποτελείται από τέσσερις  
ενότητες, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
ανεξάρτητα η µια από την άλλη, σύµφωνα µε 
τις ανάγκες προγραµµατισµού του πελάτη.

! Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει 
παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, παιχνίδια 
αυτοσχεδιασµών και την χρήση Video. 

! Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να 
κυµαίνεται από 3 έως 5 ώστε να 
µεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες για προσωπικό 
coaching.

! H διάρκεια του εργαστηρίου είναι 2 µέρες..

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες :

1) Αρχές και Τεχνικές του Story Telling
! Τι είναι το Sales Storytelling
! Storytelling ή επιχειρηµατολογία  
! Story Telling και µοντέλα πωλήσεων
! Το brand storytelling αναπτύσσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα  

2) Story Telling in Vitro
! 7 Είδη  Ιστοριών για Sales & Marketing 
! Η σωστή ιστορία στο σωστό σηµείο του sales 

process
! Τα  9 στάδια αποτελεσµατικού Story Telling
! Bασική ∆οµή Ιστορίας
! Λεκτική, & Νοηµατική επεξεργασία κειµένου 

3) Story Telling in Vivo
! Eξέταση του τρόπου µε τον οποίο γεννιέται η 

ιστορία: Η εταιρεία και οι πελάτες 
! Aυτοσχεδιασµός: Αποδοχή & Ανάπτυξη
! Τροποποίηση και Προσαρµογή στις ανάγκες του 

ακροατηρίου
! Σύµβαση και Ανατροπή

4) Performing
! Ενεργοποιήστε την φαντασία
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης στις δεξιότητες 

αναπαράστασης
! Πρόθεση & Απεύθυνση,
! ∆ιασύνδεση και Αποσύνδεση
! Προσωπικά σχέδια βελτίωσης
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