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La venda emocional amb tècniques de PNL

 
 

Algunes persones pensen que les vendes s'assemblen a una trobada de boxa on es lliura una batalla d'opinions i respostes 

en què el més hàbil sortirà victoriós. Quan el venedor pren al client com el seu oponent, es crea molta resistència i això 

provoca tensió entre les dues parts. És molt més elegant no dissentir, ni oposar

resistència i dirigir la comunicació cap a on el client se sent còmode.

 

Hi ha dos punts importants a tenir en compte quan es porta a terme una venda. Una és la 

emoció del venedor i l'altra és la qualitat del producte

tenir present és com s'inicia la comunicació amb ell i evitar qualsevol tipus de resistència. Des d'aquest moment s'ha de 

construir una relació de confiança i seguretat perquè el client tingui l'oportunitat de valorar el producte 

compra. 
 

OBJECTIUS: 

 Analitzar els factors que intervenen en un procés de compra

 Desenvolupar capacitats personals per transmetre de forma directa i clara 

 Saber que és el que el client valora del producte o servei que s’ofereix

 Aplicar tècniques innovadores en el món de la comunicació humana (PNL 

 Utilitzar eines d’intel·ligència emocional a la venda
 

CONTINGUTS: 

 Què és la PNL (Programació Neurolingüística)?

 El disseny en el procés de la venda 

 El llenguatge de la ment 

 Com afecta la emoció i la comunicació en la venta

 Argumentaris i refutaris de venta 

 Sistemes representacionals VAK 

METODOLOGIA:  

La metodologia emprada serà eminentment pràctica

dinàmiques i exercicis.  
 

CONDICIONS DE LA PROPOSTA 

La formació inclou 3 sessions de 4 hores de durada cada una, impartides en horari de matí o tarda 

Dates previstes: 11 de juny, 2 i 23 de juliol de 2018

 Horari previst edició matí: 10h – 14h

 Horari previst edició tarda: 16h – 20h

Ubicació: pendent de concretar 

Inversió: 195€* 
*Possibilitat de bonificar-se un màxim de 156
disponible)   
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Informació i inscripcions contactar a Tel. 872 026642 i silvia@gcestrategic.com

                            

              silvia@gcestrategic.com
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