Aplicació de les eines del Neuromàrqueting

Busquem un
canvi
emocional.

VENDA DEFINITIVA EN RETAIL
9 + 1 claus definitives
Aplicació directa als Establiments Comercials

www. altavisibilitat.com

Els diferents elements de l´Establiment Comercial poden
produir un canvi emocional positiu, però també negatiu! …
I quasi be sempre depèn del “toc” final personal del venedor i
del seu nivell de preparació.
Vine a conèixer les 10 claus definitives que ajudaran a la
millora del Rendiment del Punt de Venda. Soluciona
definitivament els teus Missatges, la Connexió amb el client i el
teu Argument de venda. Si no generem connexions de gran
impacte, caurem en el forat negre del nostre client. Gran part
d’aquests missatges van encaminats cap a la superació de les
expectatives i a la capacitat de sorprendre el client. El client és
consumidor d’improbabilitats positives. La seva fidelitat
comença en una relació d’honestedat per part del venedor, no
en un Pla posterior. Coneix les claus per aconseguir clients
lleials.
Abandona definitivament un món poc personalitzat i superficial.
Crea una Proposta imprescindible. Crea una opció definitiva i
diferent. Si ets l’únic fent allò, atrauràs els teus clients.
Vine a conèixer les 10 claus definitives per a l'èxit de la teva
marca. Un taller pràctic i divertit, en definitiva, un aprenentatge
de contingut senzill en un context molt dinàmic. Treu el cocodril
que portes dintre!
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A. Keys for attracting
1. Ser Únics en la nostra Proposta de Negoci.
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2. Generar el contrast.
3. Vendre de forma senzilla i escassa.

B. Keys for helping
4. La marca ajudarà i ensenyarà al client.

B.
Keys for
helping

5. El personal contribueix. El principi de Reciprocitat.
6. Enfocament a Propostes i Beneficis. La llei de la consistència.

C. Keys for acting
7. Com aprofitar la síndrome pel que és nou.
8. Aprofitar l´ "Efecte Ramat".
9. El principi d’autoritat.
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C.
Keys for
acting

