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Introducere

Informațiile din acest raport sunt confidențiale. Așadar păstrați acest raport într-un loc sigur!

Acest raport de vânzări oferă informații despre compatibilitatea lui Ionuţ Ionescu cu o poziție în vânzări. Acest raport poate fi
folosit pentru a identifica punctele forte și problemele de dezvoltare pentru      Ionuţ Ionescu. Acest raport poate fi folosit pentru
orice poziție de vânzări.

TestGroup a realizat un proiect de cercetare în rândul mii de angajați în vânzări pentru a determina care trăsături de
personalitate sunt importante pentru performanța în vânzări. Deși toate aceste trăsături sunt importante pentru a determina o
compatibilitate cu munca de vânzări, sunteți cel mai potrivit pentru a determina cele mai importante trăsături pentru
activitatea de vânzări specifice Dvs.

Acest raport se bazează pe evaluarea cu Bridge Personality. În cadrul acestei evaluări, candidaților li se adresează 240 de
întrebări, în care se auto-evaluează într-o situație de muncă. De ce a fost ales acest format? Deoarece ani de cercetări au
arătat că imaginea de sine reprezintă o bună orientare pentru un comportament viitor în domeniul angajării. Pe lângă
informația despre comportamentul angajării la muncă, Bridge Personality oferă o perspectivă asupra personalității. De
asemenea, clarifică în ce mediu candidații funcționează bine sau nu atât de bine. Rezultatele sunt comparate cu cele ale
unui grup normativ de 500 de persoane care au completat anterior acest instrument. Un scor de la 1 la 10 este dat pentru
fiecare dimensiune. Bridge Personality este potrivit în special pentru candidații din cadrul unui mediu de lucru. Deoarece
mediile de lucru sunt dinamice, vă recomandăm să utilizați instrumentul din nou după o perioadă de doi ani.

Acest raport a fost compilat și produs electronic de către sistemul software al TestGroup Consulting. Oferă informații despre
persoana care a completat testul. TestGroup Consulting nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care pot
apărea din utilizarea acestui raport. Bridge Personality și toate celelalte teste ale TestGroup Consulting, precum și
rapoartele, pot fi folosite numai de către angajații TestGroup Consulting, reprezentanți sau reselleri ai TestGroup Consulting
sau clienți ai TestGroup Consulting care sunt autorizați și instruiți să facă acest lucru.

Teoria vânzărilor

Raport de vânzări Acest raport oferă o perspectivă asupra personalității și comportamentului candidatului
într-un mediu de lucru. Raportul se bazează pe autoevaluarea candidatului.

Cei Șase Pași ai Vânzării Această parte a raportului de vânzări oferă o perspectivă asupra punctajului candidatului
pentru fiecare din cele 6 etape ale vânzărilor. Punctele sunt prezentate în ambele bare de
scor ca Roata celor Șase Pași ai Vânzării

Cele Patru Tipuri de Vânzări Candidatul dvs. este punctat pe fiecare din cele patru tipuri de vânzări: Vânător, Fermier,
Consultant și Negociator. Scorurile sunt, de asemenea, reprezentate în Roata Tipurilor de
Vânzare.
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Cei șase pași ai vânzării 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Planificarea și pregătirea
Este mai puțin dornic să analizeze piața decât majoritatea oamenilor.
Organizează programul pentru a-și atinge obiectivele mai rar decât
majoritatea oamenilor. Acordă mai puțină atenție poziționării produsului
și activităților de vânzări eficiente decât majoritatea oamenilor.

2. Contactarea
Este foarte concentrat pe "spargerea gheții" și pe a face potențialii
clienți să se simtă confortabil. Este foarte bun la contactarea
potențialilor clienți și a oportunităților de afaceri. Întotdeauna
abordează o atitudine proactivă față de inițierea contactului.

3. Dezvoltarea dorinței de cumpărare
Comunică elementul unic de vânzare al produsului sau serviciului la un
nivel mediu. Câteodată angajează emoțional consumatorul. Creează
un sentiment de entuziasm pentru produs din când în când.

4. Prezentarea opțiunilor
Este capabil să prezinte opțiuni mai bine decât majoritatea oamenilor.
Este capabil să înțeleagă nevoile clientului mai bine decât majoritatea
oamenilor. Se simte mai confortabil decât majoritatea oamenilor să
prezinte unui public de clienți într-o manieră captivantă și entuziastă.

5. Închiderea tranzacției
Negociază prețul final sau creează o senzație de grabă pentru
semnarea contractului mai des decât majoritatea oamenilor. Se
descurcă bine să gestioneze obiecțiile și să orienteze clientul către
luarea unei decizii Obține contractul semnat mai des decât majoritatea
oamenilor.

6. Gestionarea relațiilor cu clientul
Se descurcă la un nivel mediu să identifice noi oportunități de afaceri la
clienții existenți. Câteodată gestionează și menține relația cu clientul
după încheierea tranzacției. Se uită în mod activ după oportunități de
afaceri la clienții actuali la un nivel mediu.
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Cele patru tipuri de vânzători 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vânător
Este foarte proactiv în contactarea potențialilor clienți.
Foarte des preia inițiativa pentru identificarea unor
oportunități promițătoare. Nu așteaptă să vadă ce se
întâmplă, ci pune mâna pe telefon și demonstrează
determinare puternică pentru încheierea tranzacțiilor.

Consultant
Uneori proiectează soluții pentru clienți. Uneori își
asumă rolul de consilier și îndrumă din când în când
prospecții și clienți în direcția cea bună. Încearcă să
înțeleagă afacerea clientului la un nivel mediu.

Fermier
Ține seama de clienții nemulțumiți și adesea știe care
sunt nevoile clientului. Dezvoltă relații cu clienții mai des
decât alți oameni Este destul de capabil să înțeleagă
problemele clientului și să le rezolve.

Negociator
Este foarte convingător în prezentarea de soluții, servicii
și produse. Are ochiul foarte bine format pentru soluțiile
câștig-câștig. Foarte des abordează un punct de vedere
critic față de informații și adoptă o poziție fermă în timpul
negocierilor.
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