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ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ 

 

 

Искаш да продаваш на повече потенциални клиенти? Тайната е 

едновременно толкова лесна за разбиране и толкова трудна за 

осъществяване – трябва да разбереш какво клиентите искат (и 

очакват) от твоя бизнес. 

1. Свържи цената със стойност 

2. Създай чувство на спешност 

3. Опознай нуждите на клиента 

Изводът е налице: винаги включвай ясен призив за действие, когато 

целиш да направиш продажба – било то с принт материали, фирмен 

уебсайт или разговор. 

Когато провеждаш промоции, намаления и други кампании, целящи да 

повишат продажбите, винаги създавай чувство за спешност и 

ограничение във времето с крайни дати, ограничения в количествата 

и подобни “ограничаващи” подходи. 

 

 

МИСЛОВНИ КАРТИ 

 

Обучителната сесия има за цел да подкрепи и подпомогне 

формирането и усвояването на умения за създаване на  

Мисловни карти (метод на Тони Бюзан) 

 

В процеса на съвместната работа ще разберете повече за 

произхода  и популяризирането, същността, характеристиките 

и спецификите на метода (мисловната техника) 

 

Ще се запознаете с правилата и препоръките за създаване на 

мисловните карти 

 

Ще се научите къде, кога и как да ги прилагате   
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Сме във    FLOW    …   и 

Презареждаме… с креативно 

гориво и енергия … 

Освежаваме… идеи и 

творения  

… 

Споделяме… гледни точки и 

дръзки намерения … 

Мотивираме се… от другите и 

това, което те „know how“… 

Провокираме се…да 

изработваме свои уникални, 

наши, лични решения 

 

 

 

ПРЕДИМСТВОТО ДА СИ УПРАВИТЕЛ 
НА ЕМОЦИИТЕ СИ 

 
І. Цели на обучението: 
 

 Да се придобият знания за: 
o интелигентност и емоционална интелигентност; 
o силата на емоциите и управление на емоционалния 

багаж. 
 
 Да се разучат седемте урока към емоционалната 

интелигентност: 
o как да управляваме собствените си емоции; 
o какви са нивата на общуването; 
o как да планираме успеха; 
o как да се възприема заобикалящия ни свят и да се 

поема отговорност за мотивациите ни; 
o как да сме емоционално интелигентни сред познати и 

приятели; 
o как да задаваме правилните въпроси; 
o как успешно да общуваме със себе си и с другите. 

 
   Да се придобият умения за създаване на връзки и 

емоционална мъдрост. 
 
ІІ. Дейност : 
 
Обучението се състои от теоретична част с мултимедийна 
презентация, дискусии и анализи,активности с анализи,практически 
упражнения и тестове. 

 

РРИИССУУВВААММЕЕ 

ТТВВООРРИИММ 

ДДИИССККУУТТИИРРААММЕЕ 

РРЕЕШШААВВААММЕЕ  ККААКК……   

 

ЗАЩОТО 

… 
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ПРЕДИМСТВАТА НА ЧАРА  

 

 

 

„Аз съм готин – имам чар и умея да покорявам в живота и на 
работното място!“ 
 
І. Цели на обучението: 
 

o Да се установи какво е чар и как действа той; 
 

o Да се усвоят знания за: 
 

 Как да очароваме?; 

 Какво можем да постигнем с чар?; 

 Каква е магията на изслушването?; 

 Каква е силата на вниманието 

 Как и кога да упражняваме чара си?; 

 До какво води практиката?; 

 Как да покажем чара си?. 
 

ІІ. Дейност : 
 
Обучението се състои от теоретична част с мултимедийна 
презентация, дискусии и анализи, активности с анализи, практически 
упражнения и тестове. 

РАЗГОВОРИ НА СЕРГИЯТА ИЛИ КАК 

РАЗГОВАРЯМЕ С КЛИЕНТИТЕ 

 

Срещнали сте интересен човек, с когото искате да разговаряте, но не 

знаете какво да кажете? Изпитвате паника, при запознанство и скоро 

след като си кажете името разговора тактично привършва?  

Ако често ви се случва да не знаете какво да кажете и в същото време 

имате силно желание за комуникация, имаме няколко лесни съвета за 

това, как да започнете и поддържате разговор: 

 При необходимост се представете... 

 Използвайте заобикалящата ви обстановка... 

 Задавайте повече отворени и ограничете затворените 

въпроси... 

 Съчетайте заобикалящата среда с отворен въпрос... 

 Не забравяйте да се усмихвате и да бъдете себе си, защото 

така ще направите разговора и усещането от него с пъти по-

добро и успеваемостта ви ще нарасне. 

 За повече заповядайте да си поговорим... 
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ТРЪНА В ТЕБ! – ПОЛЕЗНА ЛИ Е 
АГРЕСИЯТА? 

 
 

 
 

 
І. Цели на обучението: 
 

 Да се установи първопринципа на агресията; 

 Да се установи как се е зародила агресията, кои са 
причините за нея; 

 Да се придобият знания за изначалните принципи като 
градивни елементи за един по-висш ред ; 

 Да се усвоят знания за хиперактивността при децата; 

 Да се развият практически умения за преодоляване на 
агресията; 

 
ІІ. Дейност : 
 
Обучението се състои от теоретична част с мултимедийна 
презентация, дискусии и анализи, активности с анализи, практически 
упражнения и тестове. 

 

 

МАЙСТОРИ ПО СТРЕС 
 
 

 
 

 
І. Цели на обучението: 
 

 Да се установи има ли стрес на работното място и колко често 
се появява той; 

 Да се усвоят умения за дефиниране на стреса и предпоставки 
за появата му; 

 Да се развият практически умения за преодоляване на стреса; 

 Да се придобият знания за позитивен стрес и продуктивно 
безпокойство; 

 Да се усвоят умения за оценка нивото на стрес; 

 Запознаване с ефективни стратегии за управление на стреса. 
 

ІІ. Дейност: 
 
Обучението се състои от теоретична част с мултимедийна 
презентация, дискусии и анализи, активности с анализи, практически 
упражнения и тестове. 
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ФАКТОРА – „ ЛИМОН „ 
ИЛИ „БЕЗКРЪВНИ ОПЕРАЦИИ ПО 

ВРЕМЕ НА БИТКА„ 

 
 

 
 

І. Цели на обучението: 
 
 Да се установи каква е силата на низостта, колко са древни и 

феноменални мръсните номера; 
 Да се анализират мръсните трикове на работното място; 
 Да се усвоят техники и начини за развиване на « схема за ранно 

предупреждение «; 
 Да се разработи списък за бързо реагиране при словесни атаки; 
 Да се усвоят източни хитринки и тактики. 

 
 
ІІ. Дейност : 
 

Обучението се състои от теоретична част с мултимедийна 

презентация, дискусии и анализи, активности с анализи, практически 

упражнения и тестове. 

 

 
 

6 МИСЛЕЩИ ШАПКИ 
 
 

 
 
 
 
 

 
Презентацията – запознаване с нетрадиционен метод, 

използващ нестандартното мислене, мисленето „извън рамката“, 
необходимо и приложимо при ситуации и моменти, при които 

другото „конвенционалното“ не е достатъчно и работещо. 
 

Методът – е творение на Едуард де Боно, предоставя 
възможност  за усъвъренстване на умението да се разделят 

чувствата от логиката, творчеството от информацията, 
обективността от негативното. 

 
Процес и съдържание –  възможност за практическо 

приложение чрез упражнения, ролеви игри и симулации, 
реализиране на ефективни практики в различни професионални 

области 
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КРАЧКИ НАПРЕД С БИЗНЕС ЕТИКЕТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В днешния забързан и динамичен свят, изпълнен с информация от 
всякакво естество, ние стремглаво се носим по течението без да 
обръщаме особено внимание на някои наглед дребни и в същото 
време изключително важни не ща, твърде често не ни остава време, 
за да помислим и преценим, че това, което правим би  могло да е и 
по – добро, по – приятно, по –красиво, по – успешно, обръщайки 
внимание на начина ни на общуване и етиката в отношенията ни.  
 
 
І. За кого е предназначено обучението: 
 

 Това обучение е предназначено за тези, които искат да успеят повече 
както в личния си, така и в професионалния си живот. За тези, които 
искат да вървят по професионалната стълбица успешно и сигурно, 
крачка по крачка напред и нагоре. 

 
 
 
 

 
ІІ. Цели на обучението: 
 
Да се усвоят знания и умения за:  
 
• кои сме ние и колко е важно първото впечатление;  
 
• какви са ползите от владеенето на етикета в отношенията и бизнес 
протокола;  
 
• фирмената култура; 
 
• как да се обличаме и как да посрещаме гости;  
 
• как да подреждаме масата и как да се храним;  
 
• какви умения за общуване е добре да имаме;  
 
• какви са правилата за представяне в социални ситуации;  
 
• протокола при визитните картички и запомнянето на имена;  
 
• етиката в електронната комуникация;  
 

• каква формула за успех да си създадем; 
 
III. Обучението се състои от теоретична част с мултимедийна 
презентация, дискусии и анализи,активности с анализи, 
практически упражнения и тестове. 
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ДА ПРОДАДЕШ НА ЕСКИМОС  

ХЛАДИЛНИК ИЛИ ТАЙНАТА НА 

УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ 

 

 

 

1. Подготовка за работа с клиенти – необходими условия, 
умения и ресурси: 

 
- материални условия и ресурси;  
- преговарящ екип – разпределение на ролите и участието; 
- предварително проучване на клиента; 
- информация за продуктите и конкурентите;  
- самоподготовка – обмисляне на възможни подходи, 

предложения, варианти на сделка. 
 
2. Комуникация при водене на преговори – вербални и 

невербални послания: 
 
- силата на думите – сближаващи и дистанциращи, метаезик; 
- въздействието на гласа – тон, интонация, тембър, скорост, 

паузи; 

- значение на външен вид, поглед, представяне, разстояние, 
разположение; 

- “езикът на жестовете и мимиките”. 
 
 
3. Работа с трудни клиенти. Справяне с възражения и 

недоволство: 
 
- възможни трудности, свързани с клиента;  
- идентификация на “труден” клиент – признаци, 

категоризиране; 
- често срещани възражения, недоволства, оплаквания; 
- мотивация на клиента – обявени и реални мотиви; 
- ползване на посредник – предимства и недостатъци. 
 
4. Следпродажбена грижа – действия за създаване на 

лоялен клиент: 
 
- записи, свързани с продажбите; 
- комуникацията “навътре”; 
- силата на личните жестове; 
- следпродажбеното обслужване – фирмени и индивидуални 

отговорности. 
 
5. Успешният търговец – критерии, мотивация, цели: 
 
- “личен герб” – тълкуване на рисунки; 
- фирмени критерии за постижения и успех; 
- самооценка за търговските способности и личната мотивация 

– анонимна анкета; 
- фактори за успех – мозъчна атака, списък; 
- цели за подобрение – индивидуален план за развитие. 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННИ 
УМЕНИЯ 

 
 

 
 

 ЦЕЛИ 
  
Усвояване на умения за: 
 

 Създаване на успешна 
презентация; 

 Изграждане на ефективен собствен „уникален“ стил на 
презентиране; 

 Адаптиране на презентацията и стила на презентиране 
към аудиторията; 

 Овладяване на основните техники за успешно 
презентиране. 

Запознаване с:  
 

 Техники за справяне и превенция с предизвикателства и 
трудности в процеса на презентиране 

 Правила за работа със средствата за визуализация и 
презентиране 

 Техники за справяне с „трудни“ и „неудобни“ поведения, 
въпроси и възражения от аудиторията 

 

 

 СЪДЪРЖАНИЕ 

 Елементи на добрата презентация: 

 Тема/Структура; 

 Визия/Дизайн; 

 Стил на презентиране. 
 

 Подготовка на 
презентацията:  
 

 Анализ на 
аудиторията; 

 Формулиране на цел на 
представянето; 

 Избор на 
вдъхновяващо 
послание към 
аудиторията. 

 Процес на презентиране 
 

 Визуални помагала- правила за работа с флип 
чарт, бяла дъска, PowerPoint презентации;  

 Справяне с „неудобни“ въпроси и възражения от 
страна на аудиторията;  

 Определяне на силните страни и областите за 
развитие като презентатор;  

 Обратна връзка.  
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ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ 
 

 
 

 
Нашите цели:  
 

Създаване на условия и процес за:  
 

 Усвояване на умения за: 

 Дефиниране на понятията креативност и творческо 
мислене; 

 Индивидуално творческо мислене и изразяване; 

 Практическо приложение на творческото мислене.  
 

 Запознаване с: 

 Инструментите на творческото мислене по методиката на 
Едуард Де Боно; 

 Ефективни стратегии за практическо приложение на 
творческото мислене в житейска и професионална среда; 

 Методи за дизайн на индивидуален „Творчески ден“. 
 

 

 

 

 

Нашите действия: 

 

 Осигуряване на информация и практическо приложение на:  

 

 Креативността създава безграничност – креативност и 
творческо мислене; 
  

 Събуди твореца в себе си – индивидуална креативност и 
творчество; 

 
 Творческа работилница за собственоръчно изработени 

решения – мислене извън рамките; 
   

 Действията, които творят – дизайн на Творчески ден; 
  

 Мисли глобално - Инструментите на Де Боно : 
 

 „Плюс-Минус-Интересно“; 

 „Отчитане на всички фактори“; 

 „Следствия и резултати“; 

 „Крайно преследвани цели“; 

 „Намиране на всички варианти“; 

 „Възможности и приоритети“; 

 „Възгледи на другите“; 

 „Физически части-Умствени части“; 

 „Сравняване, при което търсим сходства и различия“; 

 „Налична информация-Скрита информация“; 

 „Случайна дума“. 
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ИНТУИТИВНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
 

 
 

1. Цели на обучението:  
 
Да се придобият знания и умения за:  
 

- Самоосъзнатост  
- Саморегулация  

 

 Преобразяване: 
  

- Самомотивация  
- Решаване на проблеми с речник  
- Визуализация  

 
2. Дейност. – Обучението се състои от теоретична част с 

мултимедийна презентация, дискусии и анализи, активности с 
анализи, тестове.   

 
 
 
 
 
 

ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО 
 
 

 
 

1. Цели на обучението:  
 
Да се придобият знания и умения за:  
 

- Устойчивост и упоритост  
- Отговорност  
- Възможности за самоанализ  
 
2. Дейност – Обучението се състои от теоретична част с 
мултимедийна презентация, дискусии и анализи, активности с 
анализи, тестове.   
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АЗ СЪМ ВАШИЯТ СЛУЖИТЕЛ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели на тренинга: 
 
 

 Формиране на умения за самоопознаване и 
самопредставяне. 
 

 Мотивиране за активно търсене на работа и проучване на 
възможностите за преквалификация. 
 

 Запознаване с месните условия и възможности на трудовия 
пазар и начини за реализация. 

 
 
 
 
 

ДИЛЪРИ НА ВРЕМЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Аз нямам време да направя най-важните неща на работа и 
вкъщи… 

 
• Понякога ми трудно да намеря време, за да свърша важните 

за мен неща… 
 

• Трудно ми е да откажа на някои хора и често върша тяхната 
работа... 

 
• Не знам как да делегирам задачи на друг... 

 
• Чувствам умора, но нямам време дори да помисля за 

почивка... 
 
Разпознахте ли себе си  в тези твърдения?  
 
Заповядайте на тренинг за управление на времето и 
личната ефективност! 


