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1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT

1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT
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 MoFvare.
În primii 12 ani de acFvitate, 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
aPnge toate obiecPvele.
99,7% dintre clienți au fost extrem de încântați de rezultatele obținute
și majoritatea lor spun că ”suntem cei mai buni” din România.
Vezi peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro
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“CEL MAI BUN CURS LA CARE AM
PARTICIPAT VREODATĂ,
CEA MAI TARE FIRMĂ!”

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

MAGDA MUSCUREL
- Farmacist Diriginte HELP NET FARMA SA

EUGEN PĂUN
- Area Sales Manager MINET CONF SRL

“DE DEPARTE CEL MAI BUN
TRAINING PENTRU
VÂNZĂRI!”

“Recunosc că a fost cel mai bun
curs de vânzări la care am
par;cipat!”

VENETIA-IOANA BEUDEAN
- Area Sales Manager UPC ROMANIA

FLORENTINA MIHAELA VIERU
- Broker Asigurare Corporate ȚIRIAC FINANCIAL SERVICES

“Cel mai bun și provocator curs de management
pe care o echipă managerială îl poate face!”

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

BIANCA DANIELA BOTEA
- Specialist HR ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA

CĂTĂLIN UNGUREANU
- Key Account Manager UPC ROMANIA

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

1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT
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 moFvare, sute de răspunsuri
diferite. Însă, toate răspunsurile au totuși un numitor comun, menționat de aproape toți clienții noștri:

1. KNOW-HOW-ul
FOARTE UTIL

2. TRAINING
FOARTE EFICIENT

3. TRAINERI
CU EXPERIENTĂ

4. SPIRITUL
ACCELERA

ParPcipanții primesc
informație foarte
uPlă!

ParPcipanții își amintesc peste
70% din informație
la un an de la absolvire!

ParPcipanții vor să lucreze cu
traineri care ”șPu despe ce
vorbesc”!

ParPcipanții pleacă de la
programele Accelera foarte
moPvați!

Clienții Accelera primesc
programe special create pentru
ﬁecare companie în parte,
bazate pe (1) Cercetere de
Piață, (2) PracFci de Succes și
(3) Monitorizarea acFvității a
mii de Top Performeri din
domeniu!

ParFcipanții la programele
Accelera trec printr-un sistem
de training UNIC în România,
care asigură o rată
exraordinară de retenție a
informației prin dinamism,
aplicaFvitate și ancore
mentale!

ParFcipanții vor soluții reale și
aplicabile imediat. De aceea au
nevoie de traineri care au
lucrat efecFv în domeniu.

Pentru a le crește performanța, parFcipanții au nevoie
de Know-how dar și de
MoFvație. Toate programele
Accelera sunt livrate într-un
mod care catalizează moFvația
și Spiritul de Invingător al
parFcipanților!

Toți trainerii Accelera au minim
15 ani de experiență în
domeniul în care predau!
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1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT
De ce să alegi Accelera ca partener pentru proiectele de training și dezvoltare?
Ai zeci de moFve 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 ierin!
2. Cel mai important aspect al unui training este să dea rezultate și
programele Accelera dau rezultate extraordinare!
3. Trainingul este o invesFție și Sistemul de Training 4X4 (unic în Romania)
este o garanție că invesFția ta îți va aduce proﬁt!
4. Trainerii Accelera sunt cel mai bun catalizator și moFvator pentru echipa ta!
5. Când lucrezi cu Accelera, nu primeșF un trainer! PrimeșF o întreagă echipă de
specialișF care se ocupă de proiectul tău până cand obții rezultatele dorite!
Pe celelate, le vei descoperi în Pmp ce lucrăm împreună!

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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2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4

De ce este conceptul ”4X4”
cel mai puternic program de training
pentru echipa ta?
Toate programele 4x4
sunt programe de training de Fpul

FULL LEARNING & FULL IMPLEMENTATION
Ca urmare, la un an de la absolvire,
parFcipanții își amintesc și aplică peste
70% din informațiile dobândite în training!

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
De ce au programele 4X4 efect atât de puternic?
În 80% dintre situaţiile profesionale, folosim doar 10-15% dintre resursele de care dispunem.
Din această cauză, rezultatele obţinute sunt mult mai mici decât rezultatele potenţiale.
Fiecare program 4X4 foloseşte integral toate resursele de care dispun deja parFcipanţii
pentru a le crește performanțele.
Având la bază 30 de ani de experienţă în dezvoltarea profesională a adulţilor şi observarea
şFinţiﬁcă a pracFcilor de succes la locul de muncă a peste 175.000 de manageri şi salariaţi,
Academia Accor dezvoltă programe eﬁciente de creştere rapidă a performanţelor profesionale.
Conceptul 4x4 a fost implementat pe piaţa românească începând cu anul 2005 şi a dat
rezultate extraordinare: La un an după absolvirea programului, parFcipanţii îşi amintesc
şi aplică peste 70% din know-how-ul învăţat în programele 4x4.
În 4X4, parFcipanţii învaţă cum să îşi îndeplinească obiecFvele, în condiţii reale de muncă.
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FIECARE PROGRAM
DE TRAINING 4X4
FOLOSEȘTE INTEGRAL
TOATE RESURSELE
PARTICIPANȚILOR
PENTRU A LE CREȘTE
PERFORMANȚELE

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
De ce au programele 4X4 efect atât de puternic? (cont.)
Fiecare program 4X4 este asyel structurat încât să se potrivească perfect
(1) nevoilor organizaţiei, (2) condiţiilor concrete din companie, (3) cerinţelor liderului echipei
şi (4) nevoilor de învăţare ale ﬁecărui parFcipant.
Adaptarea programului
Pentru adaptarea programului la nevoile organizaţiei şi ale echipei, facem o serie de interviuri
cu leaderul echipei, cu parFcipanţii şi, dacă este necesar, cu membri non-parFcipanţi din companie.
Pe baza interviurilor și a cerințelor leaderului, stabilim nevoile de pregăFre ale viitorilor parFcipanți.
Implementarea programului
Implementarea se face printr-o succesiune de 4 şedinţe de training în sală urmate, intermitent,
de proiecte cu aplicarea la locul de muncă a celor învăţate în training.
Între sesiunile de training, parFcipanţii beneﬁciază de coaching şi consultanţă pentru
implementarea cu succes a proiectelor.
Consolidarea progresului
După ﬁnalizarea programului, parFcipanții trebuie să treacă un examen de absolvire.
La cererea clientului, programul poate ﬁ urmat de sesiuni semestriale sau anuale de follow-up.
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participanţii
îşi amintesc
şi aplică
peste 70%
din know-how-ul
învăţat în
programele 4x4

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
De ce au programele 4X4 efect atât de puternic? (cont.)
Fiecare program 4X4 este structurat în 4 capitole majore de studiu care vizează câte
4 subiecte de maxim interes pentru parFcipanți.
Pentru că 4X4 este desFnat creşterii performanțelor, încă din Fmpul programului,
folosim cele mai eﬁciente metode de predare. Ne bazăm pe 3 elemente:
(1) "best pracFces" şi studii de caz din companii de succes,
(2) proiecte susţinute de consultanţă şi coaching şi
(3) metoda "Pilot's Check List" folosită în aviaţie.
Best PracFces & Case Studies - Studiem pracFcile de succes ale TOP PERFORMERILOR
din diferite domenii de acFvitate și studii de caz din domeniul de acFvitate al parFcipanților.
Fiecare subiect studiat este urmat de aplicații sau exerciții experiențiale.
Proiecte - În urma studiului în sală, parFcipanții decid ”ce se potriveşte” în organizaţia lor şi
îşi stabilesc proiecte de implementare. Echipa de consultanţi va asista parFcipanţii în procesul
de implementare, până la obţinerea rezultatelor vizate.
"Pilot's Check List” - Pentru formarea reﬂexelor eﬁciente în domeniu, ﬁecare parFcipant
primeşte un Check-List de implementare a pracFcilor de succes.
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FIECARE SUBIECT
STUDIAT
ESTE URMAT DE
APLICAȚII ȘI PROIECTE
cu rezultate
imediate!

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
FULL LEARNING & FULL IMPLEMENTATION
La un an după absolvirea programului parFcipanţii îşi amintesc şi aplică peste 70%
din know-how-ul învăţat în programele 4x4 pentru că:
1. Este un program Full Learning
Folosim integral toate resursele parFcipanţilor pentru a eﬁcienFza învăţarea.
Programul accesează nivelele: (1) mental, (2) ﬁzic, (3) emoţional şi (4) material pentru a face
informaţia uşor de asimilat, de memorat şi de aplicat.
Pentru a-i ajuta pe parFcipanţi să înveţe încă din sală, le facilităm formarea de ancore mentale
de natură audiFvă, kineFcă şi vizuală.
2. Este un program Full ImplementaPon
Proiectele stabilite şi asumate în Fmpul programului sunt implementate de parFcipanţi
cu resursele de care deja dispun.
Implementarea lor este monitorizată de consultanți și de leaderul echipei până la ﬁnalizare.
Rezultatele bune din Fmpul implementării îi determină pe parFcipanți să prețuiască și
să asimileze know-how-ul primit.
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FULL
LEARNING
FULL
IMPLEMENTATION

STRUCTURA GENERALĂ A PROGRAMELOR 4X4

4 săptămâni

4 săptămâni

4 săptămâni

SESIUNEA 4 ÎN SALĂ

2. LIVRAREA
PROGRAMULUI

SESIUNEA 3 ÎN SALĂ

SESIUNEA 1 ÎN SALĂ

1. ADAPTAREA
PROGRAMULUI

SESIUNEA 2 ÎN SALĂ

- Stabilirea, de către Leader a obiec/velor
- Interviuri de evaluare cu membrii echipei
- Adaptarea programului la nevoile parFcipanților
- Validarea formei ﬁnale de către Leader și HR

ÎNTRE SESIUNI:
- TESTARE intermediară
- Proiecte pracFce, cu implementare
la locul de muncă, monitorizate de
Trainer și Leaderul echipei
- COACHING
- TESTARE ﬁnală
- Acordarea diplomelor de absolvire
- Raport post-training
- Coaching până la a/ngrea obiec/velor
- Stabilirea programului de Follow-up

3. AMPLIFICAREA
REZULTATELOR
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2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
Metodele folosite în programele 4x4
TEORIE INTERACTIVĂ, METODA SOCRATICĂ, ANALIZĂ DE CAZ,
JOCURI DE AFACERI, AUTO-EVALUARE VIDEO, AUTO-EVALUARE SCRISĂ,
ROLE-PLAY, ROLE-TRAINING, FEED-BACK DIRECT, EVALUARE 360º,
TESTARE IN-BASKET, COACHING, PILOT’S CHECK-LIST, ANCORE MENTALE,
STORY TELLING, CONSULTANŢĂ, MENTORAT ...
dar cel mai important este că suntem în contact permanent cu parFcipanții și cu leaderul lor
pentru a ﬁ siguri că își aFng obiecFvele!

Trainerii din programele 4x4
ParFcipanții vor să lucreze cu traineri care ”ș;u despe ce vorbesc”! ParFcipanții vor soluții reale
și aplicabile imediat. De aceea, au nevoie de traineri care au lucrat efecFv în domeniu.
Toți trainerii Accelera au minim 15 ani de experiență în domeniul în care predau!
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CONTACT
PERMANENT
ȘI TRAINERI
CU EXPERIENȚĂ

De ce este conceptul ”4X4”
cel mai puternic program de training
pentru echipa ta?
Toate programele 4x4
sunt programe de training de Fpul

FULL LEARNING & FULL IMPLEMENTATION
Ca urmare, la un an de la absolvire,
parFcipanții își amintesc și aplică peste
70% din informațiile dobândite în training!

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
”4X4 VÂNZĂRI CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®”

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Sesiunea 1:
ATITUDINEA DE ÎNVINGĂTOR
(2 zile)
- TESTARE inițială
- Proﬁl MoFvațional AMI
- Setările mentale care limitează
performanțele
- Dezvoltarea moFvației interne a
vânzătorilor
- Elementele (ﬁzice și morale) ale unei
imagini personale de succes
- Comunicarea eﬁcientă
- Psihologia vânzării: ce simte, ce gândește
și ce își dorește clientul
TEME: Monitorizarea stării de moFvație și
auto-control

Sesiunea 2:
PROCESUL DE VÂNZARE
(2 zile)
- 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 și “Piramidele Vânzãrii®”
- Recunoaşterea şi gesFonarea obiecţiilor
- Cum combatem eﬁcient concurenţa?
- Finalizarea vânzării
- Protejarea vânzării de intervenţia
concurenţei
TEME: Aplicații alese de ﬁecare parFcipant
în funcție de nevoile sale
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atitudinea
de învingător
procesul de
vânzare

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Sesiunea 3:
NEGOCIEREA COMPLEXĂ
(2 zile)
- Auto-controlul în procesul de negociere
- Zona de “câșFg reciproc” şi soluţii
avantajoase
- PregăFrea ﬁzică, morală şi profesională
pentru negociere
- Strategii de Negociere
- Protejarea Preţului
- 20 de tacFci de negociere folosite cel
mai des de clienţi
- Tipurile de negociatori
- Adaptarea la sFlurile de negociere
TEME: ”Manualul negociatorului”

Sesiunea 4:
EFICIENȚA ÎN VÂNZARE
(2 zile)
- Uneltele de creştere a eﬁcienţei
personale în meseria de vânzător
- GesFonarea priorităţilor şi Conceptul
“Gândire eﬁcientă şi proﬁtabilă”
- Administrarea, exploatarea şi protejarea
portofoliului de clienţi - KAM
- Creşterea cifrei de afaceri prin
up-selling şi cross-selling
- Construirea relaţiilor strategice care aduc
noi surse de vânzări
TEME: Creșterea eﬁcienței în
administrarea portofoliului

negocierea
complexă
eficiența în
vânzare
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3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
SESIUNEA 5:
SESIUNEA DE ABSOLVIRE
A PROGRAMULUI
(1 zi)
- ”Remember” – recapituarea ﬁnală
- TEST teoreFc
- TEST probă pracFcă
- Înmânarea diplomelor
- Stabilirea programului de follow-up
- Raport post-training către Leader și HR

”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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3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Ce vor șP parPcipanții la ﬁnalizarea programului?
1. Să își gesFoneze moFvația și starea de spirit pentru a avea, permanent,
o AFtudine de Învingător în vânzări !
2. Să urmeze ”Calea Succesului” - Pașii unui proces de vânzare eﬁcient
- să se pregătească pentru vânzare, !
- să abordeze strategic prospecții, !
- să aﬂe nevoile prin tacFca M.I.A. !
- să facă prezentări memorabile ale unor soluții eﬁciente !
- să gesFoneze obiecțiile prin tacFca ZACCEVA !
- să gesFoneze discuțiile despre preț !
- să ﬁnalizeze vânzarea !
- să gesFoneze relația post-vânzare cu clientul !
3. Să Negocieze eﬁcient prețul și condițiile contractuale !
+ să combată cele 20 de tacFci de negociere folosite de achizitori !
4. Să își crească eﬁciența în muncă prin
- managementul Fmpului !
- managementul priorităților de vânzare !
- managementul portofoliului de clienți !
5. Să crească valoarea contractelor deja semnate !
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cel mai puternic
program de
training pentru
vânzători

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
LA FINALUL PROGRAMULUI
ParFcipanții vor primi, CADOU, cartea Secretele Supervânzătorilor pentru a-și desăvârși pregăFrea!
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“Am par;cipat la numeroase programe de training
dar ce am descoperit la Accelera este
mai presus de ceea ce mi-am dorit
vreodată de la un training.
Vă îmbrățișez cu drag!!”
IULIAN AMBRUȘ
– Area Sales Manager –
UPC B2B România

“Sunt încântat că am parcurs cursul
‘4X4 Vânzări’ și sunt convins că
va contribui la succesul meu!”
ANDREI MOISEI
- Regional Sales Manager –
RAIFFEISEN BANK

”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

“Un trainer și un training excelent.
Recomand 100%!”
FLORINA MARACINE
- Oﬁter Bancar –
OTP Bank

”Un training deosebit de interesant, ținut
de un trainer profesionist 100%!”
GEORGE MOCANU
- Manager Centru Credite MILLENNIUM BANK

“DE DEPARTE CEL MAI BUN
TRAINING PENTRU
VÂNZĂRI!”
VENETIA-IOANA BEUDEAN
- Area Sales Manager UPC ROMANIA

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

4. aspecte administrative

4. aspecte administrative
Durata programului: 8 + 1 zile structurate în
4 sesiuni X 2 zile de curs și 1 zi de evaluare ﬁnală și premiere
Locul: Recomandăm desfășurarea programului în Sălile Accelera din cadrul Hotelurilor Ibis
dar suntem deschiși la orice alt loc care îi convine clientului nostru
Numărul de parFcipanți: Pentru desfășurarea eﬁcientă a programului recomandăm
grupe de 10-12 parFcipanți
Trainerii: Pentru ﬁecare grupă desemnăm un trainer principal și un co-trainer, ambii
cu peste 15 ani de experiență în vânzări
Testele: Toate testele pre și post training sunt incluse în prețul programului de training
Materialele: ParFcipanții primesc următoarele materiale
- Manualul de training 4x4 Vânzări
- Manualul 20 de tacFci de negociere
- Manualul 25 de întrebări magice
- Cartea SECRETELE SUPERVÂNZĂTORILOR
- Check-Listuri pentru toate tacFcile și procedurile
Prețul programului: Variază în funcție de perioadă, locul de desfășurare, trainerii implicați
și nivelul de personalizare solicitat
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FULL
LEARNING
FULL
IMPLEMENTATION

„Ambiţia, spiritul de „luptă” şi a;tudinea
de învingător sunt cele care ne ajută să
ne a;ngem obiec;vele. Pe de altă parte,
limitările şi jus;ﬁcările omoară
performanţa.
În 4X4, acordăm o deosebită atenţie
dezvoltării emoţionale a par;cipanţilor.
Îi ajutăm să îşi crească autocontrolul, să
îşi dezvolte ambiţia şi să îşi depăşească
zona de confort pentru a a;nge
obiec;ve din ce în ce mai înalte. Le
ampliﬁcăm pasiunea pentru reuşită!
Ovidiu ATANASIU
Fondator Accelera
23 de ani de experiență în
dezvoltarea și moFvarea
profesională
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Solicită o întrevdere la

oﬃce@accelera.ro
și un consultant Accelera
va veni să îți dea toate detaliile despre
programul de training!

Cea mai bună soluție pentru
o creștere masivă a vânzărilor!

CEL MAI PUTERNIC TRAINING
PENTRU ECHIPA DE VÂNZĂRI

