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מספר מילים לפני הסבר על השירות הניתן על-ידינו: 

  

 הינו עניין שאנו רואים בו חשיבות עליונה, אנו גםלתחום המכירות או נותני שירותהדרכת כוח אדם 
רואים ברמת היו-יום את ההבדל בין חברות המדריכות את עובדיהן ובין חברות המאמינות כי "איש המכירות

כבר ילמד בשטח מה עליו לעשות". חברות המאמינות בהדרכה מתגלות כחברות שההקלטות של עובדיהן
(לוא דווקא בתחום המכירות יש לציין) מהיר יותר ואיכותי בהרבה מחברות "נטולות הדרכה" , המוטיבציה של

עובדים שקיבלו/מקבלים הדרכה גבוהה לעיין ערוך מעמיתיהם בחברות "נטולות הדרכה" עובדים אילו
מצליחים למלא את המצופה מהם על הצד הטוב ביותר פשוט - מפני שהם מבינים בדיוק מה מצפים מהם

ולא עסוקים בלהבין לבדם את העניין. בנוסף חשוב לציין כי כשאנו מדברים על הדרכה, אנו מתייחסים לשתי
סוגי הדרכה: הדרכה בטרם מתחיל העובד לעבוד והדרכות בשוטף כלומר תוך כדי עבודה, הן בנושאים

מקצועיים כמו: מגמות, מתחרים, מחירונים חדשים, מידע טכני-מעשי וכו' , הן בנושאי מכירות כמו: התמודדות
עם מצבי לחץ, שיפור יכולות ניהול משא ומתן, שיפור יכולות סגירת עסקה ועוד. למותר לציין כי מכירות של

מי שמקבל הדרכות גבוהות ואיכותיות יותר- כאמור.

  

מי יכול לבצע הדרכה: כל מי שיודע את החומר ויודע להדריך בצורה שהמידע יקלט בצורה נכונה על-ידי
הצד השני ויופנם.   אפשרות שניה היא להיעזר באנשי מקצוע בתחום. 

  

במה אנו יכולים לסייע לכם?

  

אנו יכולים כגוף חיצוני ואובייקטיבי למיין את אנשי המכירות על-פי כלל המדדים הרצויים ולהגיש לכם דו"ח
שהוא אובייקטיבי ומהיימן.

  

אל תהססו, אנחנו כאן בשבילכם. 

  

 על מנת לשלוח אלינו כל תגובה אחרת. לחצו כאןעל-מנת לקבל מאיתנו הצעה מעניינת או לחצו כאן 
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לחצו כאן על מנת לקרוא עוד על האחריות הניתנת על ידינו.

  

  

  

  

  

  

מילות חיפוש נוספות שלקוחות שלנו מתעניינים בהן: 

 מיון כוח-אדם, מיון כוח אדם, מיון כח-אדם,,גיוס כוח-אדם, גיוס כוח אדם, גיוס כח-אדם, גיוס כח אדם  
ליווי כוח-אדם, ליווי כוח אדם, ,מיון כח אדם

,ליווי כח-אדם, ליווי כח אדם
הדרכת כוח-אדם, הדרכת כוח אדם, הדרכת כח-אדם, הדרכת כח אדם

, 
אימון כוח-אדם, אימון כוח-אדם, אימון כוח אדם, אימון כח-אדם, אימון כח אדם
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