Invitație la cursul

Storyselling

Va așteaptă...
Întelegem
–Elevator
Pitch-

Învătăm
–Elevator
Pitch-

Identificăm
-conexiuni
cu AIDA-

Aflăm
cum folosim
-storytelling-

Prototyping

Eliberați-vă potențialul…
Drumul de la învățăcel la Sales Hero începe cu entuziasm, continuă cu perseverență
și depășește obstacolele folosind instrumentele potrivite. Unul din cele mai eficiente
instrumente din arsenalul unui om de vânzări este Elevator pitch-ul, povestea lui
într-un minut. Și spusă bine, povestea asta face să nu mai fie nevoie să vinzi
niciodată…

ICG Integrated Consulting Group, Intr. Alexandru Macedonski, 8, sector 1, București, T +40213152500, www.integratedconsulting.ro

16 Noiembrie 2017
București
Sediul ICG Integrated Consulting Group

Storyselling
Spuneți povestea corectă și nu va mai fi nevoie să vindeți vreodată

Vei învăța despre…

Program:

... Întelegem ce e un Elevator Pitch;
…Învătăm cum se construiește un elevator pitch eficient;
…Identificarea legaturilor dintre AIDA și elevator pitch;
…Aflăm cum putem folosi storytelling-ul pentru prezentări cu
impact.

Detalii și înscriere:
Data:

16 Noiembrie 2017, 09.00 -17.00;

Durată:

1 zi – 9.00 – 17.00;

Loc:

•
•
•
•
•
•

Trainer:
ICG Integrated Consulting Group:
Experiență de peste 10 ani în domeniul comercial, cu activitate în
Vânzări, Soft Skills, Business Development și Customer Service. Din
dorința de a împărtăși poveștile acumulate in cei 10 ani de experiență în
domeniul comercial, în 2013 am început o noua aventura ca si consultant
și trainer, sau altfel spus, creator de oportunități. Absolvent al Facultatii
de Relatii Economice Internaționale, modulul cu predare in limba
engleza, din cadrul ASE si al programului postuniversitar SAM din cadrul
Politehnica Bucuresti, specializarea Management Operational si
Managementul Schimbarii.

Sediul ICG Integrated Consulting Group, Intrarea Al Macedonski, nr 8, sector 1,
Bucuresti;

Preț:

Înscrierea la cursul Storyselling: 139 EUR;
Pentru înscriere pana la data de 20 octombrie beneficiați de 25 % discount;

Inclus:

Sosirea participanților & check-in;
Dialog despre așteptări și dorințe organizaționale;
Prezentare metoda elevator pitch;
Cum construim un pitch de succes – pași de urmat;
Legatura între elevator pitch și AIDA;
Puterea storytelling și cum transformăm în storyselling.

- Desfășurarea cursului, Materialele de curs, studii de caz & exemple;
- Post training storyselling kit;
- Model elevator pitch personalizat pentru fiecare participant;

Mihai Chiratcu

- Pauze de cafea.

Înscriere:

Trimiteți un e-mail la mch@integratedconsulting.eu cu titlul
“Vreau sa ma înscriu”, iar noi vă vom răspundeîn aceeași zi... sau completați
formularul de pe site: www.integratedconsulting.ro;
Data limită de înscriere este cu 5 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului.

Detalii participanți:

Despre ICG Integrated Consulting Group…

Grupul țintă:

ICG Integrated Consulting Group este un grup European de consultantă, care susține echipe de
conducere în cadrul proceselor de transformare. Consultanții noștrii sunt profesioniști cu experientă
ce creează soluții impreună cu clienții noștrii, folosind cunoștințe profesionale, emoții, energie și
devotament. Pentru a obține schimbare sustenabilă, conectăm afaceri și oameni. Ambițiile noastre
sunt să eliberam și să concentrăm energiile oamenilor și să dezvoltăm un viitor atractiv care va duce
la success sustenabil.

Oameni implicați în activități comerciale, de la entry level care își doresc să
treacă la nivelul următor pană la veterani;

Număr partcipanți: Între 12 și 15 persoane;
Limba:

Română.

ICG Integrated Consulting Group, Graz, Wien, Berlin, Bratislava, Brussel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Prag, Sofia

