
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

SALES FORCE EXCELLENCE PERFORMANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης 

 για τη Βελτίωση της Απόδοσης των Πωλητών 

 
 

 

Λ .  Συ γ γρο ύ 310  &  Σπά ρ τ ης  1 ,  176  73  Κ α λλ ι θ έ α  

T :  210 - 48 .38 . 706 ,  712  &  71 4  |  F :  21 0 -48 .22 . 091 ,  

E :  i n fo @ ex ce l le n ce - le a n . g r  |  w ww . ex ce l len c e - le a n . g r  

   

 

 

Αξιολόγηση

Coaching

Εκπαίδευση

mailto:info@excellence-lean.gr
file:///C:/Users/Tina%20Chalofti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5JJM47GD/www.excellence-lean.gr
https://www.facebook.com/ExcellenceLeanManagementConsultants
https://www.linkedin.com/company/excellence-lean/


 
 
 

SALES FORCE EXCELLENCE PERFORMANCE | 2 

 

Η Excellence & Lean Management Consultants 

Η Excellence & Lean Management Consultants, συνδεδεμένη με την ΕΞΥΠΠ Active Safety, είναι 
εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για βελτίωση απόδοσης και 
ανάπτυξης, «κομμένες και ραμμένες» στις ανάγκες του πελάτη μας, μέσα από: 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών  
• Υπηρεσίες αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων 
• Υπηρεσίες επιλογής προσωπικού Excellence Recruitment 

δραστηριοποιούμενη στους παρακάτω τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων:  
• Οργάνωση – Οργανωτική ανάπτυξη 
• Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Συστήματα ISO, GDPR 
• Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
• Επιλογή προσωπικού - Excellence Recruitment 
• Financial Management – Χρηματοοικονομική Οργάνωση 
• Εμπορικός τομέας – Στρατηγική, Μάρκετινγκ, Οργάνωση Πωλήσεων 
• Οργάνωση Παραγωγής, Lean manufacturing & Logistics 

 
H καινοτόμος Προσέγγιση 5CPF (Critical Performance Factors) 
 
Η προσέγγιση 5CPF εκφράζει την αντίληψη ότι, η βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης ή ενός 
τμήματός της, απαιτεί την εναρμόνιση και ισορροπία των 5 Κρίσιμων Παραγόντων Απόδοσης 5CPF 
που είναι: 
1. Όραμα – Αποστολή – Αξίες 
2. Εταιρική Στρατηγική & καταμερισμός στα επιμέρους τμήματα. 
3. Δομή, Οργανωτικά συστήματα και διαδικασίες 
4. Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
5. Ηγεσία 

 
 
Ιδιαίτερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατή ομάδα senior consultants που 
περιλαμβάνει καταξιωμένα στελέχη, με σημαντικές εμπειρίες από μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.  
 
Οι δύο εταιρίες έχουν σήμερα πάνω από 1.000 ενεργούς πελάτες. Τα 30+ χρόνια αξιόπιστης 
παρουσίας, με πάνω από 2.500 ικανοποιημένους πελάτες, η μακροχρόνια και επιτυχημένη 
συνεργασία μας στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και η ομάδα των έμπειρων 
συνεργατών μας, αποτελούν εγγύηση για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα www.excellence-lean.gr και www.active-safety.gr  
(Υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας). 

http://www.excellence-lean.gr/
http://www.active-safety.gr/
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Sales Force Excellence Performance 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης  
για τη Βελτίωση Απόδοσης των Πωλητών 

 
Η Excellence & Lean Management Consultants διαμόρφωσε μια ολοκληρωμένη πρόταση 
αξιολόγησης και ανάπτυξης για τη βελτίωση απόδοσης των πωλητών, που συνδυάζει 
συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
 

Πωλητές με υψηλές επιδόσεις vs Πωλητές με μέτριες επιδόσεις 
 

Όλες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την επιλογή πωλητών για υψηλές επιδόσεις και για αυτό 
αναπτύσσουν κατάλληλες διαδικασίες που αφορούν στην επιλογή, αξιολόγηση και ανάπτυξη τους. 

- Τι είναι ωστόσο αυτό που ξεχωρίζει τους πωλητές με υψηλές επιδόσεις από αυτούς με μέτριες;  
- Τι είναι αυτό που κάνει την διαφορά;  
- Είναι η γνώση ή άλλες δεξιότητες (competencies - στοιχεία προσωπικότητας και χαρακτήρα);  

Η ΓΝΩΣΗ αποκτάται εύκολα μέσω μελέτης και εκπαίδευσης. 
ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (competencies), είναι προσωπικά χαρακτηριστικά που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, 
που τους βοηθούν να έχουν εξαιρετικές επιδόσεις και τις οποίες μπορούν να εξελίξουν ανάλογα με  
την προσωπική παρακίνηση, εκπαίδευση και εξάσκηση.  
 

Η ανάγκη προσδιορισμού, αξιολόγησης & βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων 
 
Βασικό καθήκον των προϊσταμένων αποτελεί η βελτίωση απόδοσης των υφισταμένων τους.  
Σε αυτή την προσπάθεια, κρίσιμα στοιχεία αποτελούν αφενός ο προσδιορισμός των αναγκαίων 
δεξιοτήτων και αφετέρου η γνώση & ικανότητα των προϊσταμένων να τις αξιολογούν, με τρόπο που 
να περιορίζει την υποκειμενική αντίληψη, με σκοπό να συνδιαμορφώνουν με τους υφισταμένους 
τους ένα πρόγραμμα βελτίωσης των δεξιοτήτων που έχουν βαρύνουσα σημασία. 
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Οφέλη από την ολοκληρωμένη λύση 
 
Η δημιουργία ενός έγκυρου και τεκμηριωμένου Συστήματος, με την αξιοποίηση του εργαλείου 
Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS®, θα υποστηρίξει τα στελέχη στη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με την Αξιολόγηση, Επιλογή, Εκπαίδευση & Coaching με στόχο τη Βελτίωση Απόδοσης των Πωλητών, 
με ειδικότερα οφέλη: 
• Αναγνώριση των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των Πωλητών 

• Προσδιορισμός των δυνατών σημείων και των σημείων προς προσωπική ανάπτυξη 

• Διαμόρφωση προγραμμάτων ατομικής ανάπτυξης και βελτίωσης 

• Μείωση διαρροής προσωπικού 

• Βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων 

• Αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων κατά την διαδικασία πρόσληψης 

• Δυνατότητα επανάληψης με σκοπό να εντοπιστούν οι βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν και να 

προσδιοριστεί νέο πλάνο δράσης 

 

Το εργαλείο: Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS® 
 
Στην προσέγγισή μας για τον προσδιορισμό των αναγκαίων δεξιοτήτων, αξιοποιούμε την ανάλυση 
“FinxS® Sales Capacity Assessment” - “Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS®” της Extended DISC 
International, η οποία έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ιστορία 30 ετών και σύστημα 
που χρησιμοποιούν περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. 
 
Αποτελεί ένα έγκυρο και έγκριτο online εργαλείο που παρέχει σαφείς και πρακτικές πληροφορίες 
για τη δημιουργία ενός πλάνου δράσης για επιτυχημένες πωλήσεις ενός πωλητή, καθώς η επιτυχία 
του συχνά καθορίζεται από τις φυσικές προδιαθέσεις, τη στάση, το επίπεδο ικανότητας και τη 
νοοτροπία του σε σχέση με τις δραστηριότητες πωλήσεων.  
 
Το εργαλείο αυτό μπορεί να συμπληρώσει την προσωπική κρίση του προϊσταμένου και να τον 
βοηθήσει στο έργο της βελτίωσης ικανοτήτων των υφισταμένων του. Επιπλέον, αποτελεί  κατάλληλο 
εργαλείο για την επιλογή υποψηφίων για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.   
 
Η Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS® προσδιορίζει 8 εργασιακούς ρόλους πωλήσεων και 
αξιολογεί 18 κρίσιμες δεξιότητες, που προκύπτουν από τον συνδυασμό 12 νοοτροπιών-στάσεων 
(mindsets). Ανάλογα με τους εργασιακούς ρόλους πωλήσεων που απαιτούνται για την 
δραστηριότητα της εταιρίας, απαιτείται και διαφορετική έμφαση στις επιμέρους δεξιότητες. 
 

Οι 8 Εργασιακοί Ρόλοι Πωλήσεων 
 
Η Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS® υπολογίζει, για τον συμμετέχοντα, ένα ποσοστό 
αντιστοιχίας για κάθε έναν από τους 8 ρόλους πωλήσεων. Οι Εργασιακοί Ρόλοι Πωλήσεων 
διακρίνονται σε: Κύριους Ρόλους (Top Roles), Εν Δυνάμει Ρόλους (Potential Roles) και Οριακούς 
Ρόλους (Marginal Roles) ανάλογα με τον βαθμό άνεσης του πωλητή στον κάθε ρόλο. 
 

• “Συμβουλευτική Πώληση”  

• “Καινοτομεί στην Πώληση” 

• “Συνεργάτης στην Πώληση” 

• “Υποστηρίζει μετά την Πώληση” 

• “Κλείνει την Πώληση” 

• “Προπομπός στην Πώληση” 

• “Δημιουργεί την Πώληση” 

• “Αποκαλύπτει την Πώληση” 
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Οι 18 Κρίσιμες Δεξιότητες Πωλήσεων 
 
Η Αξιολόγηση Δεξιοτήτων Πωλήσεων FinxS® σχεδιάστηκε για να προσδιορίσει το τρέχον επίπεδο 
ικανότητας του συμμετέχοντα στις 18 κρίσιμες δεξιότητες για επιτυχία στις πωλήσεις. 

• “Αναζήτηση Πελατών” 

• “Εξέταση Αγοραστικής Δυνατότητας” 

• “Χτίσιμο Σχέσης” 

• “Τήρηση της Διαδικασίας Πώλησης”  

• “Προσανατολισμός στον Στόχο”  

• “Κερδίζοντας Εμπιστοσύνη”  

• “Έλεγχος της Διαδικασίας Πώλησης” 

• “Χειρισμός Αντιρρήσεων”  

• “Εξέταση Αποτελεσματικότητας Λύσης” 
 

 

• “Ενεργητική Ακρόαση” 

• “Κριτική Σκέψη” 

• “Πρωτοβουλία” 

• “Παρουσίαση” 

• “Διαχείριση Χρόνου” 

• “Αντιμετώπιση της Αποτυχίας” 

• “Αποφασιστική Ανταγωνιστικότητα” 

• “Αντίληψη για τα Χρήματα” 

• “Συναισθηματική Αποστασιοποίηση” 

 

Οι 12 Νοοτροπίες – Στάσεις (Mindsets) 
 
Οι Νοοτροπίες, είναι τα δομικά στοιχεία των 18 κρίσιμων δεξιοτήτων για επιτυχία στις πωλήσεις. Είναι 
ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο προσεγγίζει την επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων. Είναι σαν τα βασικά ένστικτα επιβίωσης. 

 

• “Κατάκτηση” 

• “Κυνηγός” 

• “Επιμονή” 

• “Χαρτογράφηση της κατάστασης” 

• “Λογική” 

• “Πείνα”  
 

 

• “Ενσυναίσθηση” 

• “Κοινωνική Αποδοχή” 

• “Λήψη Ελέγχου” 

• “Επόμενο Βήμα” 

• “Εύρεση Αλήθειας”  

• “Επιρροή” 

 

Excuse Index® – Δείκτης Δικαιολογιών 
 
Το Excuse Index® μετρά τον Δείκτη Δικαιολογιών του ατόμου και προσδιορίζει πόσο πιθανό είναι ένας 
πωλητής να εστιάζει σε ενέργειες που παράγουν άμεσα αποτελέσματα πωλήσεων ή να αφιερώνει 
χρόνο σε άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την πώληση. 
 
 

Το Σύστημα HR στις Πωλήσεις & η Διοίκηση Απόδοσης 
 

Η εταιρία μας, μπορεί να προσφέρει συμπληρωματικά, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη 
των λειτουργιών που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό των Πωλήσεων όπως Σύστημα Προσέλκυσης 
& Επιλογής Πωλητών, Σύστημα Αξιολόγησης & Διαχείρισης Απόδοσης, Σύστημα στοχοθεσίας, 
Πολιτικές αμοιβών & ανταμοιβών κλπ. Εάν έχετε σχετικό ενδιαφέρον, είμαστε στην διάθεσή σας για 
ανταλλαγή απόψεων, διερεύνηση των αναγκών σας και διαμόρφωση προτάσεων.  
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Sales Force Excellence Training 
Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες για Βελτίωση Δεξιοτήτων Πωλητών 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ως σκοπό, τόσο την βελτίωση των γνώσεων, όσο και των 
ικανοτήτων / δεξιοτήτων των πωλητών, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω. 
 
Το Σύστημα Sales Force Excellence Performance υποστηρίζεται από εκπαιδευτικά προγράμματα για 
Διοίκηση  Πωλήσεων, Πωλητές B2B, Λιανικές Πωλήσεις και Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών. 
 
Σχεδιάζουμε και εξειδικεύουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μαζί με την επιχείρηση, με βάση τις 
ιδιαιτερότητές της και τις ανάγκες των ανθρώπων των πωλήσεων.  
 
Τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης  δεξιοτήτων των ανθρώπων των Πωλήσεων, 
όπως προσδιορίζονται στα θεματολόγιά τους είναι ενδεικτικά. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες γίνονται 
οι αναγκαίες προσαρμογές και εξειδικεύσεις. 
 

1. Προγράμματα Διοίκησης Πωλήσεων 

• Sales Management 

• Sales Coaching Toolkit 

• Sales Coaching (cases based) 

• Team Leadership 

• Αναπτύσσοντας την Επιρροή στους Άλλους 

• Αποτελεσματικές συνεντεύξεις 
 

2. Προγράμματα Τεχνικών Πωλήσεων  

• Essential Selling Skills  

• Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις στις Πωλήσεις 

• Key Account Management 

• Selling through technical Services  

• Strategic Sales Workshop  

• Χειρισμός Αντιρρήσεων και Αρνητικών Πελατών 

• Πώληση Έναντι Ανταγωνισμού 

• Teleselling 

• Problem Solving Sales 
 

3. Προγράμματα Λιανικών Πωλήσεων 

• Ανάπτυξη Απόδοσης στη Λιανική Πώληση 

• Retail Sales Coaching 

• Selling through Service 

• Τα 7 Βήματα στη Λιανική Πώληση 

• Χτίζοντας Το Μοντέλο Πώλησης  

• Αποτελεσματικότητα στην Επικοινωνία I & II 
 

4. Προγράμματα Εξυπηρέτησης Πελατών  

• Ηγεσία Εξυπηρέτησης  

• Service Excellence  

• Αποκατάσταση Σχέσεων με τους Πελάτες 

• Generate Customer Experience Toolkit 

• Εφαρμοσμένο Merchandising 
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Η Ομάδα Συμβούλων & Εκπαιδευτών 
 
Μία έμπειρη και δυνατή ομάδα senior consultants, με σημαντική εργασιακή εμπειρία ως στελέχη 
επιτυχημένων Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και με πλούσια εμπειρία συμβουλευτικών 
και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα του Marketing, των Πωλήσεων B2B, Retail και της Ποιοτικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών. 
 

Κώστας Βουτσινάς 

Ο Κώστας ξεκίνησε την καριέρα του σε εμπορικά τμήματα των πολυεθνικών εταιρειών Johnson & 

Johnson και Wella Hellas όπου έλαβε ρόλους Πωλητή, Key Account Manager και Προϊσταμένου 

Πωλήσεων.  

Στην συνέχεια στράφηκε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Για πάνω από 12 χρόνια 

εργάστηκε σαν σύμβουλος πωλήσεων και εισηγητής στην Mercuri Int’l, Achieve Global Hellas και 

Bluepoint Leadership Development. Επίσης εργάστηκε και ως Διευθυντής Τμήματος Εκπαίδευσης 

καταστημάτων για την εταιρεία Γερμανός - Cosmote. Έχει συνεργαστεί με ένα μεγάλο αριθμό 

εταιριών τόσο στην χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκά project στην ανάπτυξη ικανοτήτων πωλήσεων, 

διοίκησης πωλήσεων καθώς και έργα ανάπτυξης ηγετικών στελεχών.  

Έχει επίσης αναλάβει ρόλους Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Ο Κώστας έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη 

«Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας και μεταπτυχιακό  τίτλο 

«Master in Business Administration» από το Πανεπιστήμιο Vrije του Βελγίου.     

 

Στέργιος Βλαχόπουλος  

Έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των επιχειρήσεων. Στο παρελθόν κατείχε τις 

θέσεις του Trade Marketing Manager, Sales Manager, Sales and Operations Manager και του 

Commercial Manager σε εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Warner-Lambert/ Mondelez, Lipogen 

και Bingo SA. 

Ο Στέργιος είναι πτυχιούχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Προγραμματισμού, είναι Extended 

DISC International System Certified Trainer και Certified HeartMath Coach. Από το 2005, ο Στέργιος 

Βλαχόπουλος είναι Managing Partner στο Ελληνικό Franchise της Extended DISC International. Η 

εστίασή του είναι κυρίως στην Αξιολόγηση, Ανάπτυξη και Εκπαίδευση ανθρώπων. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές κι εκπαιδευτικές 

μας υπηρεσίες στον Τομέα των Πωλήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

στα: 

210-48.38.714, 712 & 706 | sales@excellence-lean.gr 

 
 

mailto:sales@excellence-lean.gr

