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Accelera® Business Strategy   
 
Înființată în anul 2005, ca filială a Accor Services Academy - Paris,  
Accelera® este o companie de Training și Consultanță specializată în  
creșterea performanțelor profesionale prin Dezvoltare și Mo_vare. 
 
În primii 12 ani de ac_vitate, am livrat rezultate extraordinare pentru 
mai mult de 300 de companii și 19.000 de cursanți fiindcă: 
 

1. Ne implicăm într-un numar mic de proiecte ca să îi putem acorda 
    fiecarui client 110% atenția și energia noastră, 
 

2. Ne implicăm doar în proiecte din domenii în care aveam experiență 
    foarte mare pentru a-i putea da clientului soluții valoroase și 
 

3. Stăm lângă clientul nostru, cu ambiție și tenacitate, până când își  
    a9nge toate obiec9vele.  
 
99,7% dintre clienți au fost extrem de încântați de rezultatele obținute 
și majoritatea lor spun că ”suntem cei mai buni” din România. 
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“Cel mai bun și provocator curs de management 
pe care  o echipă managerială îl poate face!”  

 
BIANCA DANIELA BOTEA  

- Specialist HR -  
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA 

“CEL MAI BUN CURS LA CARE AM 
PARTICIPAT VREODATĂ,  
CEA MAI TARE FIRMĂ!” 

  
MAGDA MUSCUREL  
- Farmacist Diriginte -  
HELP NET FARMA SA 

“DE DEPARTE CEL MAI BUN  
TRAINING PENTRU 

VÂNZĂRI!”  
 

VENETIA-IOANA BEUDEAN  
- Area Sales Manager -  

UPC ROMANIA 

”A fost cel mai eficient curs la care  
am par;cipat și am par;cipat  
la vreo 7-8 cursuri de vânzări!”  

 
EUGEN PĂUN  

- Area Sales Manager -  
MINET CONF SRL 

“Recunosc că a fost cel mai bun 
curs de vânzări la care am 

par;cipat!”  
 

FLORENTINA MIHAELA VIERU  
- Broker Asigurare Corporate -  
ȚIRIAC FINANCIAL SERVICES 

“Cel mai interesant și interac;v program de 
training la care am par;cipat vreodată!”  

 
CĂTĂLIN UNGUREANU  
- Key Account Manager  -  

UPC ROMANIA 

Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 
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De ce spun clienții noștri că ”suntem cei mai buni”?   
 
Pentru a oferi servicii din ce în ce mai bune, la finalizarea fiecărui program de training, le punem 
tuturor clienților aceleași 2 întrebări importante:  

De ce au ales să lucreze cu noi? și Dacă le-am îndeplinit așteptările? 
 
Evident că am primit, în cei peste 12 ani de training, consultanță și mo_vare, sute de răspunsuri 
diferite. Însă, toate răspunsurile au totuși un numitor comun, menționat de aproape toți clienții noștri:  

1. KNOW-HOW-ul 
FOARTE UTIL 

 
Par9cipanții primesc 

informație foarte  
u9lă! 

 
Clienții Accelera primesc 

programe special create pentru 
fiecare companie în parte, 
bazate pe (1) Cercetere de 

Piață, (2) Prac_ci de Succes și 
(3) Monitorizarea ac_vității a 

mii de Top Performeri din 
domeniu! 

2. TRAINING  
FOARTE EFICIENT 

 
Par9cipanții își amintesc peste 

70% din informație 
la un an de la absolvire! 

 
Par_cipanții la programele 

Accelera trec printr-un sistem 
de training UNIC în România, 

care asigură o rată 
exraordinară de retenție a 
informației prin dinamism, 

aplica_vitate și ancore 
mentale! 

3. TRAINERI  
CU EXPERIENTĂ 

 
Par9cipanții vor să lucreze cu 

traineri care ”ș9u despe ce 
vorbesc”!  

 
Par_cipanții vor soluții reale și 
aplicabile imediat. De aceea au 

nevoie de traineri care au 
lucrat efec_v în domeniu. 

 
Toți trainerii Accelera au minim 

15 ani de experiență în 
domeniul în care predau! 

4. SPIRITUL  
ACCELERA 

 
Par9cipanții pleacă de la 

programele Accelera foarte 
mo9vați!  

 
Pentru a le crește perfor-

manța, par_cipanții au nevoie 
de Know-how dar și de 

Mo_vație. Toate programele 
Accelera sunt livrate într-un 

mod care catalizează mo_vația 
și Spiritul de Invingător al 

par_cipanților! 
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De ce să alegi Accelera ca partener pentru proiectele de training și dezvoltare?   
 
Ai zeci de mo_ve să alegi Accelera ca partener pentru proiectele tale!  
Noi ți le vom spune pe primele 5:  
 
1. Când cauți un partener pentru succesul tău, îl alegi pe CEL MAI BUN!  
    Nu pe cel mai mare și nici pe cel mai ieoin! 
 

2. Cel mai important aspect al unui training este să dea rezultate și  
    programele Accelera dau rezultate extraordinare! 
 

3. Trainingul este o inves_ție și Sistemul de Training 4X4 (unic în Romania)  
     este o garanție că inves_ția ta îți va aduce profit!  
 

4. Trainerii Accelera sunt cel mai bun catalizator și mo_vator pentru echipa ta! 
 

5. Când lucrezi cu Accelera, nu primeș_ un trainer! Primeș_ o întreagă echipă de 
    specialiș_ care se ocupă de proiectul tău până cand obții rezultatele dorite! 
 
Pe celelate, le vei descoperi în 9mp ce lucrăm împreună! 
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Când cauți un partener 
pentru succesul tău,  

îl alegi pe 
CEL MAI BUN!  

Nu pe cel mai mare 
și nici pe cel mai ieftin! 
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Noi nu vindem ”americănisme” sau francize”! 
 
Majoritatea companiilor mari de training din România, oferă programe importate 
[francize], bazate pe rețete fixe și ”americănisme” care nu prea funcționează la 
noi. În plus, programele sunt livrate așa cum impune francizorul, nu așa cum ar 
avea nevoie clientul. Din aceasta cauză, rezultatele obținute nu sunt 
sa_sfăcătoare iar cursanții sunt nemulțumiți pentru că soluțiile primite ”nu sunt 
aplicabile”!  
 
Pentru a livra clienților noștri programe perfect adaptate echipei lor și 
condițiilor de piață în care își desfășoară ac_vitatea, Accelera a dezvoltat un 
sistem foarte eficient de lucru bazat pe: 
 
1. Un sistem unic și foarte performant de antrenare și dezvoltare a 
performanțelor echipei numit ”4x4”  [4 axe de dezvoltare cu câte 4 capitole 
fiecare] sistem construit pe baza know-how-ului Academiei Accor din Paris și 
dezvoltat pe baza observării ac_vității a peste 6.000 de angajați din Romania 
 
2. O procedură foarte minuțioasă de [1] cercetare, [2] diagnos_care, [3] design 
(adaptare), [4] validare, [5] implementare și [6] amplificare a rezultatelor 
programului de training pentru fiecare echipă în parte, în funcție de obiec_vele 
Top Managementului și de nevoile specifice ale echipei antrenate. 
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Când angajezi Accelera®, angajezi o întreagă echipă, cu membri specializați în diferitele domenii ale 
dezvoltării profesionale, cu minim 10 ani de experiență profesională, cu cer_ficări naționale și 
pregă_re internațională, care lucrează pentru _ne până la obținerea rezultatelor dorite.  
 
Etapa de evaluare: Evaluare, măsurare și profilare 
Facem evaluarea mo_vației, a_tudinii, psihologiei și a cunoș_nțelor profesionale ale par_cipanților 
prin (1) teste psihometrice, (2) teste profesionale, (3) interviuri, (4) observare la locul de muncă și 
(5) mystery shopping.  
 
În urma evaluării emitem un raport al situației care conține nivelul actual de performanță, profilul 
ideal pentru funcția și condițiile de muncă ale par_cipanților și profilul individual, precum și nevoile 
de schimbare, mo_vare și dezvoltare ale echipei. 
 
Etapa de Learning Design: Conceperea programului 
Pe baza raportului și a obiec_velor stabilite de _ne, concepem proiectul de schimbare și dezvoltare 
profesională. Ne ocupăm de toate aspectele: (1) conceperea celor mai eficiente scenarii de 
training, (2) formarea grupelor, (3) consultarea tuturor factorilor implicați, (4) graficul de livrare și 
amplificare post-training. 
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Etapa de Livrare: SCENARIO BASED TRAINING 
Majoritatea companiilor de training folosesc doar metoda experiențială (David Kolb) pentru a-i 
ajuta pe cursanți să învețe. Rezultatele metodei sunt foarte bune în ceea ce privește învățarea: la 
final cursanții ș_u! Dar rămâne aceeași problemă: Nu aplică atunci când se întorc la muncă! 
 
Bazate pe metoda Scenario Based Training, programele Accelera® se livrează în sesiuni cu nivel 
înalt de implicare intelectuală și emoțională a par_cipanților. Fiecare program este creat pe baza 
unui scenariu pe care cursanții îl trăiesc pe toată durata trainingului. Fiecare scenariu este creat pe 
două direcții majore: (1) direcția de SCHIMBARE (Kurt Lewin) care ges_onează aspectele de natură 
emoțională și mo_vațională, (2) direcția de ÎNVĂȚARE (David Kolb) care ges_onează aspectele de 
natură rațională, de a_tudine și de comportament profesional. Prac_c, cursanții nu doar află noile 
informații, ci le trăiesc efec_v în cadrul programului. De aceea, nu se plic_sesc niciodată și 
schimbarea este ireversibilă: când se întorc în mediul de lucru aplică ușor ceea ce au învățat fiindcă 
au senzația că au mai făcut-o și a fost foarte eficient! 
 
Pentru că sunt implicați fizic, intelectual și emoțional, la un an după absolvirea programului, 
par_cipanții își amintesc peste 70% din informația primită. Cursanții trăiesc cu pasiune programele 
Accelera și managerii iubesc rezultatele obținute! 
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Etapa post-training: Amplificarea rezultatelor 
Rezultatele obținute prin training sunt întărite ulterior prin (1) manuale de implementare, (2) testări 
prac_ce, (3) aplicații la locul de muncă, (4) sesiuni de follow-up, (5) coaching individual, (6) coaching 
de echipă, (7) programe de mo_vare și (8) evenimente mo_vaționale pentru întreaga companie. 
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Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

”Ceea ce am descoperit 
la Accelera este  

mai presus de tot ceea ce  
mi-am dorit vreodată 

de la un training!”  
 

IULIAN AMBRUS  
- Area Sales Manager -  

UPC ROMANIA 
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NIVEL ESENȚIAL 
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NIVEL ESENȚIAL 
 
1. Programul ”Winning Adtude in Sales” – 2 zile - Formarea spiritului de învingător pentru succesul în  
     vânzări și dezvoltarea capacității de cucerire a clienților 

  - Vânzătorii tăi renunță prea ușor? 
  - Trebuie să stai pe capul lor ca să facă ce trebuie? 
  - Au des conflicte cu clienții? 
  - Au rezultate mai mici decât compe;torii direcți? 
  => Au nevoie de o schimbare de a_tudine! 

 
2. Programul  Întrebări pentru determinarea nevoilor clienților – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a pune  
    întrebări pentru a înțelege afacerea clientului, nevoile și implicațiile  

  - Ai foarte multe oferte care rămân fără răspuns din partea prospecților? 
  - Există foarte multe modificări post-ofertare? 
  => Vânzătorii tăi trebuie să învețe să pună întrebările corecte! 

 
3. Programul ”Winning Selling Proposi9on” – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a compune o ofertă  
    câș_gătoare bazată pe beneficii, diferențiere și unicitate 

  - Ai marfă bună și prețuri bune dar se pare că prospecții nu înțeleg asta? 
  - Echipa ta cere foarte des ”prețuri speciale” pentru clienți? 
  - Ajungi foarte des să te bați ”în prețuri” cu concurența deși ai marfă mai buna? 
  => Vânzătorii tăi trebuie să învețe să structureze eficient oferta și să accentueze unicitatea! 
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NIVEL ESENȚIAL 
 
4. Programul Prezentarea influentă – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a prezenta cuceritor și influent  
    soluțiile și produsele 

  - Ai marfă bună și prețuri bune dar se pare că prospecții nu înțeleg asta? 
  - Prospecții uită foarte repede beneficiile prezentate de vânzători? 
  - Procesul de vânzare durează foarte mult? 
  => Vânzătorii tăi trebuie să învețe să facă prezentări influente! 

 
5. Ges9onarea obiecțiilor – ZACCEVA – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a ges_ona construc_v și eficient 
    obiecțiile clienților  

  - Vânzătorii tăi se pierd când prospecții au obiecții? 
  - Vin să îți ”reproșeze” ție obiecțiile pe care le-au ridicat prospecții? 
  - Te întreabă pe ;ne ce să le răspundă prospecților la obiecții? 
  => Vânzătorii tăi trebuie să învețe să folosească obiecțiile clienților pentru a câș_ga vânzarea! 

 
6. Bazele negocierii prețului – 2 zile - Antrenarea reflexelor esențiale în procesul de negociere cu accent  
    pe negocierea prețului de vânzare 

  - Prețul mediu de vânzare este sub cel pe care l-ai bugetat? 
  - Vânzătorii vin la ;ne foarte des să îți solicite permisiunea de a vinde mai ieNin? 
  - Dau vina tot ;mpul pe concurență pentru ofertele ieNine? 
  => Vânzătorii tăi trebuie să învețe să negocieze prețul! 
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NIVEL ESENȚIAL 
 
7. Tehnici de finalizare a vânzării – 2 zile - Învățarea tehnicilor de finalizare a procesului de vânzare  

  - Vânzătorii tăi zic că au făcut ”totul” dar clientul este ”nehotărât”? 
  - Ai foarte mulți prospecți în ”pending” (așteptare)? 
  - Le este rușine să insiste? 
  => Vânzătorii tăi trebuie să învețe să finalizeze vânzarea fără să irite clientul! 

 
8. Eficiența personală în vânzări – 2 zile - Creșterea eficienței în ac_vitatea de vânzare, ges_onarea  
    _mpului, ges_onarea resurselor și ges_onarea portofoliului 

  - Numărul de vizite pe care îl fac vânzătorii tăi este foarte mic? 
  - Pierd majoritatea ;mpului cu ofertarea, administrarea, etc.? 
  - Pierd prea mult ;mp la volan? 
  - Au o rată mare de pierdere a clienților? 
  - Comenzile scad în loc să crească? 
  => Vânzătorii tăi trebuie să învețe să fie eficienți în munca de vânzări! 

SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 0743.009.569 



Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

“Cel mai grozav curs de negociere  
la care am avut marea  

plăcere să par<cip!”  
 

ADRIANA ZAHARIA  
- Consultant Vanzari - 
COMPACT GRUP SRL 
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NIVEL AVANSAT 
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CONSTRUIREA STRATEGIILOR DE VÂNZARE 
 
Training DESTINAT: Directorilor Generali, Directorilor de Vânzări, Directorilor de 
Marke_ng, KAM şi Reprezentanţilor de Vânzări  cu experienţă semnifica_vă  
în afaceri - Durata: 3 ZILE 
 
1. Asimilarea Conceptului de Strategie în Vânzarea Complexă Business to Business 
 
- Puterea Strategiei - Înţelegerea conceptului de Strategie  
- Studii de caz pe Strategii clasice de Vânzare: Brand Centric Strategy, USP Strategy, 
Price Centric Strategy, Value Added Strategy, People Centric Strategy 
 
2. Analiza Strategică în construirea Strategiilor de Vânzare B2B 
- The 4 Buying Levers: - Power - Pain - Pleasure - Partner 
- The 5 Buying Fears Temerile Clienţilor în procesul de Achiziţie 
- The 3 Buying Catalists - Factorii care catalizează dorinţa de cumpărare în compania 
prospect 
- Internal Buying Influencers - Factorii interni de influenţare a procesului de 
cumpărare 
- Internal decision levels - Nivele interne de luare a deciziei de achiziție 
- Business Profile & Decision Chart - Profilul Companiei şi Fluxul Decizional 
- The Buying Environment Factors - Analiza factorilor macro care influenţează 
cumpărarea: Piaţă - Compe_ţie - Poziţionare  
 

STRATEGIC 

SALES 
PROCESS 

”Vânzarea a căpătat un  
nou sens! Rezultatele  
s-au văzut imediat!!!”  

ROBERT MAXIM 
- Reprezentant Vânzări -  

AUTOMOBILE BAVARIA SRL 
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FOLOSIREA TACTICILOR AVANSATE DE VÂNZARE 
 
Training DESTINAT: Directorilor de vânzări, KAM, AM şi Reprezentanţilor de Vânzări 
care vor să îşi perfecţioneze tehnica de vânzare prin aplicarea unor tac_ci avansate 
de vânzare! - Durata: 3 ZILE 
 
Programul se concentrează asupra celor 5 zone sensibile ale procesului de vânzare: 
 

1.  ÎNTREVEDERILE  
Tac_ci pentru ges_onarea eficientă a întrevederilor de vânzări 

 
2.  ÎNTREBĂRILE 

Tac_ci eficiente pentru obţinerea de informaţii u_le de la clienţi, depistarea  
nevoilor și catalizarea procesului de vânzare 

 
3.  PREZENTĂRILE 

Tac_ci eficiente pentru prezentarea memorabilă și influentă a produselor și soluțiilor 
 

4.  PREȚUL 
Tac_ci eficiente de ges_onare a discuţiilor despre preţ, apărarea prețului şi  

negociere complexă 
 

5.  FINALIZAREA 
Tac_ci eficiente pentru creşterea procentului de finalizare a vânzărilor 

 

49 DE 
TACTICI 

DE VÂNZARE 
“Foarte, foarte,  
foarte, foarte  

interesant şi prac<c.”  
 

RAUL ADRIAN HIDEGCUTI  
 - Regional Account Manager - 

VODAFONE ROMÂNIA SA  
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ÎNVAȚĂ NEGOCIEREA LA CEL MAI ÎNALT NIVEL 
 
Training DESTINAT: tuturor Managerilor, Managerilor de Vânzări şi Reprezentanţilor 
de Vânzări care vor să câş_ge în negocierile complexe cu partenerii de afaceri! 
- Durata: 3 ZILE 
 
Un training 100% bazat pe jocuri de Negociere! 
 

1. Psihologia negocierii 
16 legi ale negocierii în 8 jocuri de negociere cu Analiză Video şi Autoevaluare 

 

2. Psihologia reuşitei în Negociere 
Evaluare psihometrică. Profilul psihologic al negociatorilor de succes 

Analiza profilului par_cipanţilor 
 

3. Control şi autocontrol în negociere - Reflexe Eficiente în Negociere 
Analiză Video şi Autoevaluare - Poziţionările în Negociere 
Înţelegerea şi Controlul Emoţiilor - Mesajul Non-Verbal 

Autocontrolul Emoţional şi Comportamental 
 

4. 20 de Tac_ci Clasice de Negociere 
20 de Studii de Caz din Afaceri - Ce faci dacă ...? Analize şi Aplicaţii 

 

5. Ges_onarea situaţiilor cri_ce 
Tipuri de blocaje şi de conflict 

Determinarea surselor reale ale conflictelor 
Ges_onarea conflictelor - Analize şi Aplicaţii 

NEGOCIEREA 
COMPLEXĂ 

“Cursuri de negociere sunt 
multe, de la multe companii.  
Acesta este unul adevărat! 

Felicitări!”  
 

FLORENTINA SBÎRNEA  
- Director General - 

COMPACT GRUP SRL 

“Cel mai grozav curs de 
negociere la care am avut 
marea plăcere să par<cip!”  

 
ADRIANA ZAHARIA  

- Consultant Vanzari - 
COMPACT GRUP SRL 
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STRATEGIILE ȘI TACTICILE FOLOSITE DE ACHIZITORI 
 
Training DESTINAT:  vânzătorilor care interacționează cu departamentele de achiziții ale 
marilor companii sau ale hipermarket-urilor. - Durata: 2 ZILE 
 

Vânzătorii tăi se lasă păcăliți de trucurile  
clasice din ”Manualul Achizitorului”? 

 
- Care este psihologia unui achizitor de succes și cum interacționăm cu el? 
- Care este poziția Achizitorului în organizație și care este dinamica    
   interacțiunilor lui cu celelalte departamente din companie? 
- Cum construiesc achizitorii un plan de achiziții? 
- Ce tehnici de negociere folosesc achizitorii și cum negociem cu ei?  
- Cum facem oferte care să se diferențieze în ochii achizitorilor?  
- Cum apărăm prețul în procesul de vânzare către corporații? 
- Radiografia unei Selecții de Oferte 
 
Studii de caz: 
- Triunghiul Achizitor – Jurist – Vânzător  
- Tipuri de blocaje în procesul de achiziție 
- Tipuri de companii și tehnici de achiziții 
- ”Cele 6 temeri ale achizitorului” 
- Secretele achizitorilor 

PURCHASING  
MANAGEMENT  
PENTRU VÂNZăTORI 

“Recomand acest training tuturor 
vânzătorilor pentru creșterea 

performanțelor.”  
 

CRISTIAN HARSAN-FARRIUGA  
- Director Vânzări -  

FORTUNA MOTORS  



2. TRAINING PENTRU ECHIPA DE VÂNZĂRI 

CATALOG TRAINING VÂNZĂRI ȘI SERVICIUL CLIENȚI - Accelera® 2017 - Tel: 0743 009 569 

CITIREA LIMBAJULUI NONVERBAL ÎN VÂNZĂRI 
 
Training DESTINAT:  tuturor celor care vor să “citească gândurile” partenerilor de afaceri 
şi tuturor celor care vor să înveţe să îşi controleze limbajul non-verbal! - Durata: 3 ZILE 

 
1. Concept general Comunicarea non-verbală, raţiune şi ins_nct 
-  Microexpresiile: ce sunt şi cum se formează? 
 
2. Magia Primei Impresii - Puterea zâmbetului şi efectele pozi_ve - “Handshake” – 

raportul de putere - Tehnici NLP de influenţare prin contactul vizual 
 
3. Rapport-ul, Calibrarea şi Influenţă - Paşi esenţiali în a stabili rapport-ul - Efectele 

imediate ale rapport-ului - Mirror vs. Match (oglindire vs. imitare) - Calibrarea - 
comportamente cheie - Influenţa subliminală 

 
4. Psihologia minciunii - Adevăr vs. Minciună 
- Cele 7 Gesturi care trădează minciuna 
 
5. Jocurile de putere -  Gesturi care arată profilul dominant şi dorinţa de putere 
-  Poziţionarea în raport cu partenerul de discuţii 
-  Emoţiile şi modul în care le ges_onăm 
 
6. Invadatorii – teritorii şi spaţii personale - Zonele spaţiului personal 
- Reacţii ins_nctuale apărute la invadarea spaţiului personal. Teritoriu şi proprietate 
 
7. Alfabetul Gesturilor şi  Aplicaţii prac_ce - Jocuri, Analiză video şi feedback 

the body 
reader 

“Amada m-a ajutat să 
conş<en<zez lucrurile importante 
şi să evoluez rapid, atât în viaţa 

personală cât şi profesională. 
Rezultatele stau mărturie!”  

 
CLAUDIA ANDREI 

 - Manager -  
APA NOVA BUCUREȘTI SA  



the body 
reader 

CEL MAI BUN 
TRAINING DE 

CITIREA 
LIMBAJULUI 

NONVERBAL ÎN 
VÂNZĂRI 

 
Un training senzațional 

susținut de  
Amada BĂLȚĂȚEANU 

Trainer cer_ficat 
internațional în  
Body Language SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 0743.009.569 



cel mai puternic 
TRAINING PENTRU ECHIPA DE VÂNZĂRI 



2. TRAINING PENTRU ECHIPA DE VÂNZĂRI 

”4X4 VÂNZĂRI CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®” 
 
Training DESTINAT:  întregii echipe de vânzări pentru a crea un sistem unitar de 
abordare a întregului proces de vânzare și pentru a crește mo_vația echipei. 
DURATA: 4 SESIUNI X 2 ZILE + 1 ZI de EXAMEN 
 
1. A_tudinea de învingător și Comunicare Influentă 
- setările mentale care limitează performanțele - dezvoltarea mo_vației interne a vânzătorilor - 
elementele (fizice și morale) ale unei imagini personale de succes 
- comunicarea clară și „cuceritoare” în vânzări - psihologia vânzării 
 
2. Vânzarea 
- abordarea strategică a procesului de prospectare - descoperirea oportunităţilor 
- adaptarea prezentării produselor/serviciilor la situaţie, la funcţia şi la psihologia interlocutorului 
- punctele strategice ale procesului de vânzare - recunoaşterea şi ges_onarea obiecţiilor - 
finalizarea vânzării printr-o înţelegere stabilă 
 
3. Negocierea Complexă 
- autocontrolul în procesul de negociere - pregă_rea pentru negociere - protejarea preţului - 20 
de tac_ci de negociere folosite de clienţi - _purile de negociatori - adaptarea la s_lurile de 
negociere 
 
4. Eficiența în vânzare 
- uneltele de creştere a eficienţei personale - conceptul “Gândire eficientă şi profitabilă” 
- administrarea portofoliului de clienţi - KAM - creşterea prin up-selling şi cross-selling  
- construirea relaţiilor strategice 
 
DESCARCĂ DESCRIEREA DETALIATĂ A PROGRAMULUI pe www.accelera.ro 
 

TESTARE INIȚIALĂ 
! 

4 SESIUNI X 2 ZILE 
la intervale de 3-4 săptămâni 

! 
TEME PRACTICE și COACHING 

 între sesiuni 
! 

EXAMEN FINAL 
! 

RAPORT  
POST-TRAINING 



3. TRAINING PENTRU MANAGERII DE VÂNZĂRI 



Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

“EXCELENȚA  
LA SUPERLATIV!”  

 
ELENA ROTARU  

- Director Vânzări -  
SAFE INVEST BROKER  

DE ASIGURĂRI 



3. TRAINING PENTRU MANAGERII DE VÂNZĂRI 

CATALOG TRAINING VÂNZĂRI ȘI SERVICIUL CLIENȚI - Accelera® 2017 - Tel: 0743 009 569 

”4X4 SALES MANAGEMENT CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®” 
 
SESIUNEA 1 - 2 zile - Psihologia echipei de vânzări 
- Testare AMI® - Cultura Performanței în echipa de vânzări 
- Profilul psihologic al vânzătorului eficient - Conducerea prin valori și prin puterea exemplului 
Temă/aplicații: Evaluarea culturii interne și planul de îmbunătățire 
 
SESIUNEA 2 - 2 zile - Sarcinile Managerului de Vânzări 
- Planificarea - Stabilirea obiec_velor strategice - Organizarea - Stabilirea sarcinilor și a normelor 
de lucru - Mo_varea - Pârghiile mo_vării echipei de vânzări - Controlul ac_vității co_diene 
Temă/aplicații: Implementarea unui program de mo_vare co_diană 
 
SESIUNEA 3 - 2 zile - Uneltele Managerului de Vânzări 
- Dezvoltarea echipei de vânzări: planul de dezvoltare - Feedback-ul construc_v 
- Trainingul în _mpul muncii și Shadowing - Coaching-ul 
Temă/aplicații: Implementarea programului de dezvoltare a vânzătorilor 
 
SESIUNEA 4 - 2 zile - Leadership pentru Managerul de Vânzări 
- Eficiența personală a managerului de vânzări - Comunicarea managerială - unu la unu și în 
ședințe - Rolul de Ambasador al Leaderului în organizație - Fișa mea de Leader 
Temă/aplicații: Implementarea deciziilor luate în completarea Fișei de Leadership 
 

4 SESIUNI X 2 ZILE 
la intervale de  
3-4 săptămâni 

! 
TEME PRACTICE  

și COACHING 
 între sesiuni 

! 
EXAMEN FINAL 

! 
COACHING 

POST-TRAINING 
  

Cel mai complex  
program pentru Leaderii 

Echipelor de Vânzari! 



3. TRAINING PENTRU MANAGERII DE VÂNZĂRI 

CATALOG TRAINING VÂNZĂRI ȘI SERVICIUL CLIENȚI - Accelera® 2017 - Tel: 0743 009 569 

TRAINING AVANSAT PENTRU LEADERII ECHIPELOR DE VÂNZĂRI 

SALES 
LEADERSHIP 
ACCELERATION 

MODEL® 

1. SLAM® - Principiul Accelerării 
Performanţelor Echipei de Vânzări 

 
2. “Building The Future!” – ANTICIPAREA  
     - Construirea unei Viziuni personale 

privitoare la evoluţia echipei, Analiza 
oportunităţilor strategice şi Construirea 
strategiei locale 

 
3. “Building The Bridges!” – MODELAREA 

 - Puterea Valorilor în Performanţa Echipei 
de Vânzări - Implementarea unei Culturi 
interne care să Accelereze Performanţa 
Echipei 

 
4. “Building The Winning A�tude” - 

MOTIVAREA 
      - Psihologia Vânzătorului - Tipuri de 

Leadership adaptat la diferitele situaţii 
      - Conceperea sistemului de Recunoaştere 

şi Susținere care să  accelereze  
performanţele echipei 

- Dezvoltarea a_tudinii de câş_gător a 
membrilor echipei - Antrenarea Emoţiilor și 
discursul Mo_vaţional 

 
5. “Build Knowledge!” - DEZVOLTAREA 
      -  “Knowledge is Power!”  - Conceperea 

unui sistem rapid de dezvoltare a echipei 
de vânzări bazat pe metode de coaching și 
mentoring  

      -  “Up!” - Conceperea unui sistem co_dian 
de evaluare și feedback care să accelereze 
performanţele echipei 

 
6. “Building Your Road To Success!” 
       - Dezvoltarea Abilităților de Leader al 

echipei de vânzări 
       - Conceperea și implementarea planului 

personal SLAM® 

Fiecare par_cipant va beneficia 
de 4 ședințe  de coaching 

pentru implementarea planului 
SLAM® personal. 

DURATĂ: 2 sesiuni X 2 zile  
+ 4 ședințe de coaching 



3. TRAINING PENTRU MANAGERII DE VÂNZĂRI 

CATALOG TRAINING VÂNZĂRI ȘI SERVICIUL CLIENȚI - Accelera® 2017 - Tel: 0743 009 569 

MOTIVAREA 
FORȚEI DE 
VÂNZĂRI 

”MAXIM” - MOTIVAREA FORȚEI DE VÂNZĂRI 
 
Training DESTINAT: Directorilor generali, Directorilor de vânzări și Directorilor de 
Resurse Umane care vor să țină echipa de vânzări Mo_vată, Loială și Performantă - 
Durata: 2 SESIUNI X 2 ZILE 
 
1. Psihologia vieții în vânzări - Înțelegerea psihologiei vânzătorilor 

 - Evaluarea psihologică și profilul vânzătorilor de succes 
 - Angajare și evaluare 

2. Mo_varea echipei de vânzări 
 - Privire de ansamblu și pârghii 

3. Puterea Culturii 
 - Construirea unei culturi a Performanței 

4. Puterea A_tudinii 
 - Dezvoltarea A_tudinii de Învingător 

5. Puterea Obiec_velor 
 - Stabilirea obiec_velor de vânzări mo_vante 

6. Puterea Banilor 
 - Sisteme mo_vante de bonusare și comisionare 

7. Puterea Vanității 
 - Sisteme de mo_vare Non-financiare 

8. Puterea Ș_inței 
 - Tehnici de dezvoltare profesională 

9. Puterea Leaderului 
 - Leadership pentru Leaderul Echipei de Vânzări 

10. Trucuri pentru Leaderul Echipei de Vânzări 

Par_cipanții vor primi cartea  
”MAXIM – Psihologia mo9vării  

forței de vânzări” 
și câte 4 sesiuni de coaching 

pentru implementarea 
proiectelor 



3. TRAINING PENTRU MANAGERII DE VÂNZĂRI 

CATALOG TRAINING VÂNZĂRI ȘI SERVICIUL CLIENȚI - Accelera® 2017 - Tel: 0743 009 569 

DEZVOLTAREA 

FORȚEI DE 
VÂNZĂRI 

Ș<u Leaderii echipelor tale de vânzări CE să îi învețe pe vânzători? 
Ș<u Leaderii echipelor tale de vânzări CUM să îi învețe pe vânzători? 

Ș<u Leaderii echipelor tale de vânzări să fie adevărați coach și mentori? 
 
DEZVOLTAREA FORȚEI DE VÂNZĂRI 
 
Training DESTINAT: Directorilor de vânzări care vor să țină echipa de vânzări 
Mo_vată, Loială și Performantă devenind un excelent coach al lor 
Durata: 2 SESIUNI X 2 ZILE 
 
Acest training îi transformă pe leaderii echipelor de vânzări în adevarați coach 
pentru echipele lor! 
 
Este construit pe baza Kit-ului de Training ”Secretele Supervânzătorilor” și îi învață 
pe manageri (1) CUM să fie extraordinari mentori și coach-i, și (2) CE anume să îi 
învețe pe membrii echipei de vânzări pentru a obține rezultate extraordinare. 
 
La final, vor ș_ foarte bine: 1. Cum să construiască un program de creștere a 
performanțelor echipei prin sesiuni de coaching 2. Cum să evalueze nevoile fecărui 
membru și să îi planifice dezvoltarea 3. Cum să facă ședinte eficiente de coaching cu 
membrii echipei 4. Cum să folloseasca Kit-ul Secretele Supervanzatorilor pentru a 
creșter exponențial performanțele fiecărui membru al echipei de vânzări. 
 
Par_cipanții vor primi cartea KIT-UL ”SECRETELE SUPERVÂNZĂTORILOR” și 
câte 4 sesiuni de coaching pentru implementarea proiectelor. 
 



Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

De la 100, la peste 3.000 de clienȚi ... 
“Bogdan ne-a ajutat să creștem de la o firmă  

cu 10 angajați și sub 100 de clienți,  
la una cu 50 de angajați și peste  

3.000 de clienți.” 
 

CALIN SARCHIZ  
- Director General - 

URS Romania  
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COACHING ȘI CONSULTANȚĂ TEMELE DE COACHING ȘI CONSULTANȚĂ: 
 
1. STRATEGIA DE PIAȚĂ 

 - Segmentarea pieței și poziționarea pe piață 
 - Analiza nevoilor prospecților din piața țintă 
 - Conceperea ofertei ”Winning Selling Proposi_on” 
 - Analiza Canalelor de vânzare op_me 
 - Stabilirea Obiec_velor strategice 

 
2. PROCESUL DE VÂNZARE 

 - Generarea oportunităților de vânzare 
 - Calificarea oportunităților de vânzare 
 - Procesul de Vânzare 
 - Procesele Post-Vânzare 
 - Procesele de Loializare a Clienților 

 
3. FORȚA DE VÂNZĂRI 

 - Procesul de Selecție, Recrutare și Formare 
 - Sarcini, Norme, Obiec_ve și Indicatori de Performanță 
 - Dezvoltarea profesională a Echipei de Vânzări  
 - Training și Coaching 
 - Sistemele de Control al ac_vității echipei de vânzări 
 - Salarizarea și Mo_varea echipei de vânzări 

Toate programele de consultanță 
sunt supervizate direct de 

Bogdan COMĂNESCU 



SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 

0743.009.569 



4. TRAINING PENTRU CALL CENTER 



4. TRAINING PENTRU SERVICIUL CLIENȚI 

CATALOG TRAINING VÂNZĂRI ȘI SERVICIUL CLIENȚI - Accelera® 2017 - Tel: 0743 009 569 

TELESALES: 
 
1. ”Winning A�tude in Telesales” – 2 zile  
    Formarea spiritului de învingător pentru succesul în 
vânzări prin telefon și dezvoltarea capacității de cucerire 
a clienților 
 
2. Replici cuceritoare în Telesales – 2 zile 
    Dezvoltarea abilității de a cuceri prospecții încă din 
primele momente ale convorbirii telefonice 
 
3. ”Winning Selling Peach” – 2 zile 
    Dezvoltarea abilității de a cuceri prospectul și de a 
transmite mesaje scurte și memorabile.  
    Powerful Messages 
 
4. Vânzarea prin Telefon – 2 zile 
    Dezvoltarea abilității de a vinde prin telefon – 
Procesul: ”Abordare, Ches_onare, Prezentare, 
Finalizare” 

SERVICIUL CLIENȚI: 
 
1. ”Winning A�tude in Services” – 2 zile  
    Formarea spiritului Cuceritor în servicii, autocontrol  
    și mo_vație 
 
2. ”Zâmbetul se aude!”– 2 zile 
    Cel mai eficient modul de comunicare cuceritoare cu 
clienții  
 
3. Ges_onarea Reclamațiilor – 2 zile 
    Dezvoltarea abilității de a determina exact nevoile 
clienților și de a oferi soluții cuceritoare menite să sa_sfacă 
clientul, dar fără a afecta regulile interne sau bugetul 
companiei 
 
4. Tehnici de influență și ges_onare a conflictelor – 2 zile 
    Dezvoltarea abilității de a ges_ona clienții dificili, de a-i 
recuceri și de a-i transforma în clienți fideli 
 
5. Up-Selling și Cross Selling în Call Center – 2 zile 
    Dezvoltarea abilității de a depista oportunități de vânzare 
către clienții deja existenți și de a le exploata imediat 



SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 0743.009.569 

CÂND CAUȚI UN PARTENER  
PENTRU SUCCESUL TĂU 

ÎL ALEGI PE CEL MAI BUN!  
NU PE CEL MAI MARE ȘI  
NICI PE CEL MAI IEFTIN! 




