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Tisztelt Partnerünk! 

 

Hadd mutatkozzunk be másik oldalunkról is! A SAASCO rendezvényeiről, eddigi kapcsolatunkból az, hogy mi 
műszaki-jogi szabályokkal kapcsolatban segítjük ügyfeleinket, talán már nem okoz meglepetést.  

De van egy másik oldala is a megközelítésünknek! Ahogy legutóbb is hangsúlyoztuk, komplex rendszerben kell 
kezelni minden követelményt, szabályt, nehézséget és a lehetőségeket is, így lehet ezek kezelését hatékonyan 
megoldani! 

 

Hogyan eszik meg a kis halak, a nagy halak vacsoráját? Vagy esznek-e bármit is? 

 

Jöjjön el az S&P Konzultársak díjmentes Nyílt Konzultációjára és megtudja. 

2012. év végén egy felmérést végeztünk a KKV-k és családi vállalkozások vezetői körében, amiből egyértelműen 
kiderült, hogy 2013. az értékesítési hatékonyság fejlesztésnek éve lesz. Mi ezt úgy sarkítjuk, hogy aki 2013-ban 
megerősíti értékesítési rendszerét az el fog venni ügyfeleket azoktól, akik ezt nem teszik. 

Ebben a feladatban szeretnénk partnereink segítségére lenni egész évben, de kiemelten a 2013. március 26-án 
kedden délelőtt 9.00-tól 12.00-ig tartandó Nyílt Konzultáció alkalmával.  

A nyílt programon, a következő kérdésekre adunk válaszokat és buzdítjuk ügyfeleinket azok akár közös tovább 
gondolkodásra  

 A felmérés fontosabb eredményei, tanulságai. 

 Miért szorít a cipő, azaz mi a rendszeresen visszatérő értékesítési problémák alapja? 

 Mik az értékesítési rendszer elemei és milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ezek egy része, vagy 
egésze hatékonyságának fejlesztésére?  

 Hogyan válasszunk a rendelkezésünkre álló eszközök, módszerek, lehetőségek közül? Hihetünk-e a 
kalapácsos embernek? (Aki mindent szögnek lát?)   

 

Előadók, témavezetők az S&P Konzultársak konzultársai, Salzmann Zoltán és Berencsi Bence.   

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

Jelentkezését az info@saasco.hu e-mail címre várjuk 2013.03.20-ig! 

 

A program leginkább KKV-k vagy családi vállalkozások VEZETŐI részére szól, akik mellett nincs 
külön főállású értékesítési igazgató vagy marketing osztály. A program nyílt konzultáció jellegéből 

fakadóan olyan vezetőket várunk, akik folyamatosan keresik az új lehetőségeket és üzleti 
kapcsolatokat.  

 

Időpont: 2013. március 26. kedd 9.00- 12.00-ig 

Helyszín: Budapest  I. kerület (pontos helyszín szervezés alatt)  

 

Kapcsolat, érdeklődés, bővebb információ:  
 Berencsi Bence (06-20/589-5099, berencsi@konzultarsak.hu) 
 Salzmann Zoltán (salzmann@konzultarsak.hu) 

 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 


