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ТЕХНИКИ НА ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА И УМЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

ПО ТЕЛЕФОНА 

Период на провеждане: 28.04.2017 

 

Основни теми: 

1. Значението на човешкия фактор при комуникацията по телефона.  

 Основни цели и предимства на комуникацията с клиента чрез колцентър 

 Разлика между телефонно интервю и продажба по телефона. 

 Значението на служителя в кол-център за успешните продажби. Мотивация и 

самомотивация.  

 

2. Специфика на продажбите по телефона 

 „Лични бариери” при встъпване в контакт 

 Възможности за „настройване” за успешни телефонни разговори 

 Настройки на гласа 

 Подготовка за провеждане на интервюто 

Обсъждане, примери 

 

3. Разбиране на възможностите и потребностите на клиента.  

 Психологически аспекти на продажбите по телефона. Комуникация с 

клиентите. Типове клиенти и поведението им по телефона. Значение на 

пола и възрастта. 

 Целеви групи клиенти – с кого говорим, как да достигнем до този, с 

когото трябва да говорим? 

 Как да идентифицираме потенциалния клиент 

 

Обсъждане, примери, упражнения 

 

4. Ефективен инструментариум за телемаркетинг. 

 Разлика в комуникацията с фирми и физически лица 

 Техники за настройване според клиента, чрез използване на ключови думи 

 Установяване на намеренията на клиента. Стратегия за комуникация 

 Изходящи разговори (правилното започване на разговор по телефона). 

Правилни думи. Думи, които не бива да се употребяват. 

 Ключови думи за убеждаване. Етапи на убеждение по време на телефонната 

комуникация.  

 Изкуството да задаваме правилните въпроси. Умения за слушане 

 Контролиране на разговора 

 Основни фази на телефонния разговор 
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Обсъждане, примери, упражнения 

 

5. Същност на телефонната продажба 

 Как да представим успешно продукта  

 Как да мотивираме клиента за покупка 

 Ефективно убеждаване, преодоляване на възраженията 

 Кой е най-подходящият момент за отправяне на предложение за продажба 

 Брой телефонни разговори, необходими за реализацията на продажбата 

 Обсъждане, примери, упражнения 

 

6. Видове разговори по телефона – входящи, изходящи 

 

7. Обслужване на клиенти по телефона 

 

8. Стандарти за общуване по телефона  

- управление на времето на разговора 

- приключване на телефонния разговор 

 

 Упражнения 

 

 

Специална цена: 150 лв без ДДС на участник, при брой участници до 3-ма,  

При 4 и над 4-ма  до 10 участника - 130 лв без ДДС.  

 

В цената се включват материали за обучението, серфитикати, мултимедиа. 

Продължителност: 1 ден (около 8 часа).  

 

Местата са ограничени. Запишете се сега: 

www.marketing-bg.net 

 

http://www.marketing-bg.net/

