المهارات العملية

إدارة المبيعات
Practical Skills in Sales Management

ال شك أن مدير المبيعات هو المحرك الرئيسي لعجلة البيع في أي مؤسسة تعتمد على
مبيعات التجزئة أو الجملة على حد سواء .وإدارة العملية البيعية تطورت بشكل كبير متأثرة
بالتجارب والممارسات الناجحة لمدراء المبيعات البارعين حول العالم .وبات الجهد الكبير يرتكز
على التأطير المنهجي لهذه الممارسات ونقله للمشاركين والمتعلمين .وهذا ما يسعى
إليه برنامج المهارات العملية إلدارة المبيعات .إنها تجربة فريدة سيمر بها مدراء المبيعات
للتعرف على المعرفة الحديثة في إدارة البيع ،والمهارات العملية التي تدفهم بوضوح
نحو النجاح ،واألدوات الفعالة التي تمهد لهم طريق التطبيق على أرض الواقع.

أهداف البرنامج

الهدف الخاص

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادر ًا على:

•

فهم واضح لمفهوم إدارة المبيعات واألركان الرئيسية الجوهرية.

•

األدوار والمهام الستة الرئيسية لمدير المبيعات الفعال.

•

تصميم وتطوير خطة مبيعات سنوية منسجمة مع خطة التسويق االستراتيجية.

•

طرق التنبؤ وتحديد الهدف البيعي السنوي.

•

تنظيم القوى البيعية لتحقيق أعلى كفاءة ممكن.

•

القواعد الرئيسية إلدارة فريق المبيعات.

•

فن وطرق تحفيز القوى البيعية وتطوير نظام العموالت.

•

التقييم والمتابعة لألداء البيعي من خالل نماذج وأدوات فعالة ومرنة.

•

القواعد الرئيسية لتدريب فريق المبيعات.

الفئة المستهدفة
•
•
•
•
•

المدراء المشرفين في جميع األقسام واإلدارات.
مدراء المستوى اإلداري التنفيذي.
مدراء األقسام.
مدراء الفروع.
مدراء المشاريع.

تفا صيل اإلنعقاد

عدد الساعات 5 :أيام بواقع  25ساعة تدريبية
التطبيق العملي  :التطبيق العملي داخل القاعة التدريبية وورش العمل.

ال شهادات

شهادة حضور من شركة  IVORY -تركيا.

شهادة معتمدة من أكاديمية ماستري Mastery Academy – UK.
رسوم إضافية  % 25لكل شهادة حسب الطلب

أ ساليب التدريب

المحاضرات الن ظرية

المناق شة والحوار

التمارين التدريبية

الحاالت العلمية

لعب األدوار

األلعاب التدريبية

العروض التقديمية
 +اللوح الورقي

ب طاقة أهم ماتعملت

عروض الفيديو

التطبيق العملي
للمجموعات واألفراد

الزيارات الميدانية

اختبار القدرات ال شخصية

محاور البرنامج
المحور األول  :ا س س ومفاهيم رئي سية
•

التعرف على مفهوم إدارة المبيعات وماهي األسس التي يجب توفرها في إدارة
المبيعات.
التعرف على مفهوم البيع والخطوات الستة للبيع.
أسس التنسيق والتكامل بين إدارة المبيعات وإدارة التسويق والهيكلية التنظيمية.
المهام الرئيسية لمدير المبيعات الفعال.

•
•
•

المحور الثاني :تخطيط المبيعات
•

طرق التنبؤ بالهدف البيعي وفن صياغة األهداف البيعية السنوية.

•

خماسية تخطيط المبيعات السنوية.

•

القواعد الرئيسية لوضع سياسات قسم المبيعات.

•

تحديد الميزانية السنوية للمبيعات.

المحور الثالث  :تنظيم القوى البيعية
•

المعايير الرئيسية (المهنية والشخصية) لتوظيف واختيار رجال المبيعات.

•

طرق تقسيم الحصص البيعية وإدارة الجهود.

•

القواعد الرئيسية إلدارة فريق العمل وضمان الفعالية والكفاءة في الفريق.

محاور البرنامج
المحور الرابع  :تقييم األداء البيعي
•

طرق تقييم األداء البيعي العام.

•

تطوير معايير قياس الوعاء البيعي Sales Funnel.

•

نماذج وأدوات تقيم أداء رجال المبيعات (سنوي ،شهري ،أسبوعي).

•

من التقييم إلى التطوير البيعي.

المحور الخامس :من إدارة الفريق إلى قيادة الفريق

•

اسس وقواعد قيادة فريق المبيعات.

•

فن التحفيز وشحذ الهمم لفريق المبيعات.

•

التوجيه اليومي وقواعد اإلرشاد المهني لرجل المبيعات.

•

القيادة الموقفية لفريق المبيعات – أفضل ممارسة عالمية في قيادة فرق العمل

المحور ال سادس  :تدريب وتطوير فريق المبيعات ( من مدير مبيعات إلى مدرب مبي عات )

•

أهمية التدريب الدائم لرجال المبيعات.

•

كيفية قياس الحاجات التدريبية لدى الفريق (سنوية ،شهرية ،أسبوعية).

•

المهارات األساسية التي يجب العمل على تطويرها لدى القوى البيعية.

•

المدرِب ،وتحويل أي مدير مبيعات إلى مدرب مبيعات.
مدير المبيعات ُ

+902 12 809 06 55
ivorytraining.com
Ivorytraining

