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OBJECTIUS: 
Optimitzar les habilitats de les persones assistents, aportant nous conceptes i línies d’acció sobre 
estratègies i noves tècniques comercials, millorant significativament la capacitat d’influència 
personal durant el procés de venda i adaptant-lo a cada client, en funció de les seves 
característiques i el seu entorn competitiu.  
 
DESTINATARIS: 
Aquesta és una proposta dirigida a venedors de qualsevol branca comercial, amb una certa 
experiència i per altres professionals, vinculats directe o indirectament amb el departament 
de vendes en qualsevol nivell i àrea de l’empresa en que es mantingui una relació operativa. 
També s’adreça als Agents Comercials o Representants Autònoms que per compte d'altri 
exerceixin les mateixes funcions i que desitgin millorar les seves competències en el món 
comercial. 
 
TEMARI: 
1. Conceptes de la venda 

• Principis bàsics. 
• El procés de venda. 
• El “branding” de l’empresa i del venedor. 

2. El comercial i el seu entorn 
• Desenvolupament personal i professional. 
• Descripció i anàlisi de l’entorn particular. 

3. Perfil del venedor eficaç 
• Aptituds laborals i personals. 
• Coneixements, habilitats i actituds per a la venda. 
• Intel·ligència emocional del venedor. 

4. Aptituds de relació 
• Intrarrelació (dins l’empresa). 
• Interrelació (amb els clients). 

5. Els clients 
• Com són els clients? Les noves generacions. 
• Morfologia, tipologia i comportaments. 
• Necessitats i motivacions implícites. 
• Comprendre i entendre al client actual. 

6. La influència del venedor  
• Persuadir i convèncer positivament (Seligman). 
• Aplicacions de Neuromàrqueting i Neurovenda. 
• De la venda contractual a la venda relacional. 
• L’alt rendiment de la Venda Consultiva. 
• Fidelitzar els clients abans, durant i després de l’acció comercial. 

7. Venda per valors i venda per objectius 
• Valors del venedor, valors d’empresa.  
• Valor del cicle de vida dels clients. 
• La venda per objectius a mig i llarg termini. 
• Factors d’eficàcia – vs. - factors d’eficiència. 
• Avaluació d’aquests factors i mesura de l’impacte. 

8. Lideratge i conducció del procés de venda  
• Aplicació de les millors estratègies i tàctiques. 

9. Disseny d’una estratègia personalitzada 
• Confecció i redactat d’un Pla d’Acció Personal. 

TÈCNIQUES DE VENDA PER AL CONTEXT ACTUAL 
30 hores  
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PROFESSORAT: 
Sr. Arseni Florensa.  
Direcció de Màrqueting especialització Product Manager, Tècniques de Comunicació i 
Tècniques avançades de Vendes per EADA. Consultor i formador. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 
 
 


