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Sales-інтенсив
6 кроків до успішних продажів



Що ви дізнаєтеся на 
інтенсиві?

Які є правила 

успішних 

перемовин

Як працювати із 

запереченнями

Що таке скрипти 

продажів і як їх 

складати

Як змінилась 

ситуація на ринку

Як вивести продажі 

на новий рівень

Як будувати 

стратегію та KPi


для команди

Що таке Up-sale та 

Cross-sale



60% – теорія 

40 % – практика

Дієві кейси для 
закріплення

Інструменти 
для роботи

Вихід із зони комфорту 
та підвищення якості 

продажу

Що ще на 
вас чекає?



Програма 
інтенсиву

Практика.

Складаємо ідеальний 
скрипт, щоб продавати 
більше 

Більше технік. 

Up-sale. Боротьба зі страхом. 
Комунікаційний вплив 

Скрипт продажу.

Види скриптів. Іноземні 
клієнти. Нові vs вже 
наявні клієнти 

А що завтра? 

Стратегія та KPI для 
команди і керівника. 
Cross-sale. Успішні 
перемовини 

Клієнт проти?

Робота з запереченнями. 
Рекламації та негативні клієнти 

Немає клієнтів.

Що не так?

Як змінився  ринок і 
попит, чому вчорашні 
техніки не працюють



Анна Пелип
бізнес-тренер із 14-річним досвідом, засновниця 
тренінгового центру ENOT; відкрила всесвіт 
продажів уже для 2 потоків курсу Viyar ProBusiness; 
експерт телеграм-каналу "Академія ВіЯр"

Меседж від Анни : “Хочете більше замовлень і 
клієнтів? Прагнете опанувати нові техніки продажів 
і позбутися старих, недієвих прийомів? Зробимо це 
разом! Прокачаємо клієнтоорієнтованість, 
налаштуємо продажі та навчимося отримувати 
задоволення від процесу перемовин. Вийдемо на 
новий рівень професіоналізму!”



Пакет "Easy"
Для тих, хто любить навчатися сам і 

хоче сам організувати процес

Відеозаписи занять (будуть доступні з 05.09.2022)

Без консультації спікера

Без практичних занять

Записи відправляються через бот

Доступ до відео – 3 місяці

Кількість учасників – необмежена

600 грн

Пакет "Turbo"
Для тих, кому важливо 

отримувати зворотний зв'язок і 
консультації спікера

Дата – 05.09.2022-22.09.2022

Час – пн та чт, 19:00-21:00

Місце зустрічі – Zoom

Практичні завдання

Консультації спікера

Кількість учасників – 20

1200 грн

Рекомендуємо



Готовий скрипт на прикладах, 
який ви зможете 

використовувати у своїй 
роботі

Інструменти для побудови 
стратегії продажу

Більше знань про ринок і 
вашого клієнта


Що ви отримаєте по закінченню 
інтенсиву?



Після реєстрації менеджер зв'яжеться з вами для уточнення всіх питань. 

Після цього на ваш email надійде рахунок для оплати. 


Оплатити ви зможете зручним для вас шляхом:

Як оплатити?


Онлайн-банкінг

Термінал 

обслуговування

VIYAR

Каса банку


на філії ВіЯр



ON

Підвищимо рівень 
продажів разом!

Чекаємо на інтенсиві 



