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08:30-09:00  REGISTRACIJA 

 09:00-10:00 
Įvadas 

 Pagrindiniai sunkumai, trukdantys parduoti. 
 Pardavimo mitų paneigimas. 
 Kuo skiriasi logistikos paslaugų pardavimo procesas nuo kitų paslaugų 

pardavimo proceso. 
 Kodėl ateinantys 12 mėn. bus patys geriausi ir ką reikia padaryti. 
 Kokias turite pagrindines 3 opcijas, siekiant parduoti daugiau paslaugų. 

10:00-11:00 
Pirmas išskirtinumas. Supraskite savo klientą 

 Kas vyksta krovinių siuntėjų pasaulyje. 
 Geros logistikos paslaugos samprata. 
 Logistikos paslaugų pirkimo kliento kelionės ypatumai. 
 Pirkimo psichologija. 
 Asmeninės logistinių paslaugų pirkimo istorijos. 
 Logistinių paslaugų pirkėjų tyrimo apžvaga. Kas svarbu, patarimai, kokiu 

būdu komunikuoti su klientais. 

11:00-11:15 PERTRAUKA 

11:15-11:45 
Antras išskirtinumas. Pardavimo procesas 

 Kokiu pardavimo procesu naudojatės. 
 Naujų klientų generavimo ypatumai. 
 Logistinių paslaugų pirkimo proceso analizė. 
 Gero pardavimo proceso elementai. 

 

11:45 -13:00 
Pirmas etapas. Klientų paieška/Informacijos rinkimas 

 Tikslai. 
 Dažniausios klaidos. 
 Laiko taupymo sprendimai. 
 Geroji praktika (KPI). 
 Pradinis kliento vertinimas. 
 „Gate Keeper“ apėjimas. 

 

PIRMA DIENA.   
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13:00-14:00 PIETŲ PERTRAUKA 

14:00-15:30                        Įgyvendinimo sesija – „Gate keeper“ apėjimas. Gyvo pokalbio  
                                                      simuliacija. 

 

15:30-15:45  PERTRAUKA 

 

15:45-17:15 
Antras pardavimo etapas. Susijungimas su sprendimo priėmėju  

 Dažniausios klaidos. 
 Tikslai. 
 Ilgalaikis ir trumpalaikis pardavimo planas. 
 Pradinio pasipriešinimo valdymas 
 Multi susikirtimo taškų susitikimo organizavimo modelis. 
 Kaip kurti vertę kiekvieno susikirtimo su klientu metu. 
 Laiko blokavimo modelis. 
 Nenuobodaus pokalbio atidarymo sukūrimas. 
 Pradinio pasipriešinimo suvaldymo modelis su pavyzdžiais. 
 Geroji praktika (KPI). 
 

 

17:15-17:30 PERTRAUKA 

17:30-19:00                    Įgyvendinimo sesija – Susitikimo organizavimas. Gyvo pokalbio              
                                                  simuliacija. Žaidimas – Pabėgimas iš pasipriešinimo šalies. 

PIRMOS DIENOS PABAIGA 
 

(Tęsinys kitame puslapyje) 
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08:30-09:00  REGISTRACIJA 

 09:00-09:30  Refleksija  

09:30-09:45 
Trečias etapas – Susitikimas/aiškinimasis 

 Tikslai. 
 Dažniausios klaidos. 
 Sėkmingo susitikimo struktūra. 

 

09:45-10:00  PERTRAUKA 

10:00-11:30 
Įgyvendinimo sesija – Gyvo susitikimo pokalbio simuliacija.  

11:30-11:45                                                     PERTRAUKA 

11:45-13:00 
Ketvirtas Etapas – Pasiūlymas/derybos 

 Tikslai. 
 Dažniausios klaidos. 
 Lengvai įsisavinamas derybų modelis. 
 „Spot“ pardavimų derybų modelis. 

 
 

13:00-14:00  PIETŪS 

 

14:00-16:00 
Penktas etapas – Pardavimas 

 Tikslai.  
 Dažniausios klaidos. 
 Geroji praktika KPI. 
 Bendra susikirtimo taškų išklotinė. 

Trečias išskirtinumas: Komunikacijos tobulinimas 
 Išskirtinis komercinis pasiūlymas. 

ANTRA DIENA 
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 Blogų ir gerų pavyzdžių analizė. 
 Tobula pasiūlymo struktūra. 
 Išsiskiriantys emailai. 
 Pardavimas LinkedIn platformoje. 

 

16:00-16:15                                                     PERTRAUKA 

16:15-18:00 
 Parduodantis LinkedIn profilis. 
 Geros ir blogos komunikacijos analizė. 
 Trigerinių situacijų išnaudojimo galimybės. 
 Kaip palengvinti darbą, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis. 
 Klausymai 

ANTROS DIENOS PABAIGA 
 
 


