
WEBINAR #1
ACCELERATORUL DE VANZARI

Metode practice de creștere a vânzărilor



ACCELERATORUL DE VÂNZĂRI 2019

Data 15 Nov 22 nov 28 nov 04 dec 12 dec 17 dec

Tema Mindset &
Obiective

Prospectare Procesul de 
vânzare 

Taxe si aspecte 
legale

Oferta Fata în față 
cu clientul

#Webinar Webinar #1 Webinar #2 Webinar #3 Webinar #4 Webinar #5 Webinar #6

Segment PRO
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Data 08 Ian 15 ian

Tema Pret si
negociere

SURPRIZELE

#W Webinar #7 Webinar #8

Segment PRO



AGENDA WEBINAR #1

1. Motivatia vanzarii

2. Tipuri de vânzători

3. Timpul înseamnă bani

4. Convingeri gresite în vânzări
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5. Analiza SWT 

6. Capacitatea de productie

7. Seteaza obiective curajoase

8. Planul tau de vânzari 



Cele 3 reguli de aur

(1) Venitul este vanitate

(2) Profitul este sănătate

(3) Cash-ul este realitate
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Ecuația banilor

B = C x E x V x Ki

Sales Mastery 5



3 epoci în vanzari
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Dimensiunile Epoca 1 (1955—1975) Epoca 2 (1975 - 2000) Epoca 3 (2000-

Instrumente Scriptul de vanzare Intrebari
Analiza nevoilor

Analiza proceselor
de afaceri

Abilitati Prezentare
Inchidere

Ascultare
Construirea increderii

Cunoasterea
afacerii
Management

Rol Persuasiv Consilier Sursa de avantaj 
competitiv



Rescrie-ți 
limitarile 
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Nu mă pricep să fac bani = Sunt născut să fac 
bani!

Nu pot  să negociez  = În viață totul este 
negociabil!

Când muncesti nu ai timp să faci bani = Cu cât 
muncesc mai inteligent generez mai mulți bani

Am nevoie de bani ca sa fac bani =Am toate 
resursele necesare să fac bani acum

Nu îmi place să vand! = Ador să cunosc oameni 
noi



Rescrie-ți 
limitarile 
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Vanzarea este sub demnitatea mea = Cel mai 
mare ajutor ce-l pot oferi este să le vând ceva

Sunt suficient de bun incat sa vina ei la mine. 
= Toată lumea trebuie să știe cu ce mă ocup

Am nevoie si de timp pentru mine = Cand ai 
succes atrag lumea ca un magnet. 

Oricum nu au ei nevoie de mine = Există 
clienți pentru orice serviciu

Nu pot să cer bani oamenilor = Ajut oamenii 
să facă și mai mulți bani



Tipuri de vânzători

Principalele tipuri de câini ai vânzărilor:

• Pit Bull

• Golden Retriever

• Pudel

• Chihuahua

• Baset

Blair Singer – Câinii vânzărilor



Pit Bull

• Cel mai agresiv şi probabil cel mai 

întâlnit “câine din domeniul vânzărilor”

• Sunt lipsiţi de tact şi strategie

• Extrem de tenace şi perseverenţi

• Se bazează numai pe atac 

• Sunt în starea să dea sute de telefoane pentru a ajunge la 
un client

• Telefoanele lor sunt veşnic descărcate sau închise



Golden Retriever

• Pentru ei satisfacerea clientului este totul

• Cu cât îi dai mai mult clientului potenţial, cu atât 
acesta te va iubi şi va cumpăra mai mult de la tine

• Telefoanele lor sunt deschise şi încărcate în 
permanenţă

• Au grijă de clienţii existenţi şi potenţiali şi de membrii 
echipei lor de vânzări



Pudel

• Inteligenţi şi foarte preocupaţi de aspectul fizic

• Are extrem de multe relaţii şi cele mai exclusiviste 
reţele

• Ei se nasc cu telefonul mobil în mână

• Spilcuiţi şi rafinaţi poartă doar haine şi bijuterii “de 
marcă”

• Îşi aleg clienţii după maşinile pe care le deţin şi 
ceasurile pe care le poartă



Chihuahua

• Extrem de profesionişti

• Adevăraţi magicieni în domeniul tehnic

• Îşi dedică nopţile studiului şi căutării “adevărului”

• Sunt sclipitori dar foarte emotivi

• Extrem de importanţi în vânzările “sofisticate”

• Sunt practic neobosiţi şi inepuizabili



Baset

• Insistenţa este punctul lor forte

• Utilizează o metodă de abordare umilă chiar 
linguşitoare

• Sunt adevăraţi specialişti în “cerşit”

• Au un miros foarte fin şi adulmecă repede tranzacţiile
cele mai avantajoase

• Nu au telefoane mobile noi pentru că “nu şi le 
permit”



Atelier interactiv

• Pe baza descrierilor fiecărui tip de “câine” vânzător fiecare participant 
îşi evaluează propriul profil de vânzător din punctul lui de vedere.



CÂȚI BANI PIERZI?

Pierderea lunara = (Ore lucratoare x Tarif mediu) – Venit lunar 

16

P.L.  = (160 x 25euro) – 1.600 euro = 4.000 - 1.600= 2.400 euro

20% timp pentru vânzare

P.L. ajustat = (160 – 32) x 25 euro – 1.600 = 3.200 – 1.600 = 1.600 euro



OBIECTIVELE TALE DE VANZARI
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EFORT

MENTALITATE



5 VIRTUTI ALE VÂNZĂTORULUI

Ai răbdare mai ales cu tine și apoi cu clienții tăi.
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1. RĂBDAREA

2. STĂRUINȚA

3. ÎNCREDEREA

4. DISCIPLINA

5. IUBIREA

Fii perseverent și insistent cu clienții și cu echipa

Ai încredere în misiunea și în unicitatea ta 

Manifestă o disciplină de fier în tot ce faci. Te vor urma toți 

Iubește-ți clienții, echipa, furnizorii și chiar…concurenții.



CAUZELE 
OBIECTIVELOR 
RATATE
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OBIECTIVELE SUNT PREA 
MODESTE

SUBESTIMĂM FOARTE 
TARE EFORTUL NECESAR

CONCURENȚA CU 
MEDIOCRII DIN INDUSTRIE

SUBESTIMĂM 
DIFICULTĂȚILE



Analiza SWT

20

Puncte forte:
Credibilitate – 10 ani pe piata
Livrare imediata - stocuri

Puncte slabe:
Nu acoperim toata piata
Livram prin curier

Trenduri:
Comertul online
Presiunea mare a conturilor internationale
Consumatori informați si sofisticati



20%

80%

TIMP = BANI

Vanzare

Execuție



OBIECTIVELE PE 2020

• În câți ani îți vei dubla afacerea?

• Care este rata anuală de creștere?

• Care este obiectivul de vânzări pentru anul
2020?
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5 ani

72/5 = 14,5 %

519.500 euro



Rata de creștere și timpul
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CUM FACEM ASTA?
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Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai

Consultatii 10.500 12.000 14.000 9.000 11.000

Tratamente 12.700 15.000 14.300

Chirurgie

Protetica

Ortodontie 21.500 32.000

TOTAL



Obiective pe produse si luni 2020
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Ian Feb Mar Apr Mai Iun

TOTAL VENITURI (EURO) 4.590      13.850      13.050      17.750      10.390      22.690      

1 Partener Vodafone 350      1.250      350      1.250      350      1.250      

2 Flowers Academy (249 eur) 12.000      

3 Agenda Gradinarului(19 eur) 700      800      1.000      

4 Curs online floristi (68 eur) 2.000      1.000      

5 Cele 8 decizii (49 eur) - 4.000      200      300      300      300      

6 Bootcamp floristi (900 eur) - 1.800      2.700      2.700      1.800      1.800      

7 Coaching (150 eur) 700      900      1.000      1.000      1.000      1.200      

8 Consultanta florarii 3.540      4.500      5.000      5.000      1.390      1.390      

9 Training general (900 eur) - 900      1.800      1.800      1.800      1.800      

10 Cartea Florilor (15 eur) - - 1.500      4.500      450      450      

11 Tabăra de flori de munte (390 eur) - - - - -

12 Key note speaking 500      500      500      500      500      

13 Webinarii (350 eur) 2 2 2 2 2 2

TOTAL REALIZAT 5400

REALIZAT/PLANIFICAT 118%



RECOMANDARI



TEMA DE CASĂ

Până la următoarul Webinar
descărcați din platformă 
fișierul  ”Obiective pe produse 
și luni 2020” și completați-l cu 
cifrele care le veți realiza în 
anul următor.
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Trimiteți fișierul pentru 
feedback pe adresa 
eusebiu@burcash.ro dacă 
doriți să primiți instrucțiuni 
din partea mea.



www.burcash.ro

www.wealthacademy.ro

eusebiu@burcash.ro

+(4) 740 075 710

SPOR LA BANI !!!


