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Strategia de 
vânzare 

consultativă ODIR®
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S t r a t e g i a d e v â n z a r e 

consultativă ODIR® dezvoltă 

noi comportamente cheie 

care ajută la recunoaşterea şi 

dezvoltarea nevoilor clienţilor 

mai eficient, garantând astfel 

succesul pe termen lung.

Ce este ODIR®?

ODIR® este o strategie de comunicare 

construită pe  analiza factorilor de 

succes în şedinţele de vânzări. Nevoile 

clienţilor sunt diferite, chiar dacă 

acestea s-ar putea concretiza în 

achiziţionarea aceluiaşi serviciu sau 

produs. Aceste nevoi trebuie scoase la 

lumină cu meticulozitate ş i apoi 

soluţionate.

Cursul vă oferă o metodă de vânzări 

bazată pe identificarea nevoilor reale ale 

clienţilor prin dezvoltarea nevoilor 

conştiente şi inconştiente, urmărind 

exploatarea oportunităţilor în momentul 

potrivit, ducând astfel la rezultate mai 

mari şi dezvoltarea relaţiilor de durată 

cu clienţii. Paşii ODIR® către vânzările 

de succes:

1. Descoperirea stării de fapt 
iniţiale – Tehnici și metode.

2. Descoperirea problemelor 
clienţilor – Nevoi conştiente.

3. Întrebări pentru scoaterea la 
lumină a efectelor problemelor 
actuale şi/sau nerezolvate – Nevoi 
inconştiente.

4. Descoperirea cerinţelor ş i a 
complexităţii soluţiei dorite și 
prezentarea benefici i lor , a 
soluţiei sau a serviciilor oferite.
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Introducere 08.45  Introducere, scopul 
programului, agenda cursului.
Așteptările participanților

Teorie 09.30$ Modelul macro de vânzare
Rezultatele cercetărilor.

Practică 09.15 
• Care sunt abilitățile necesare unui 

vânzător de succes?
• Cum vă văd clienții?

Teorie 10.30 Modelul și comportamentul 
ODIR® 
Bazele convorbirii consultative

10.15 Pauză de cafea

12.30 Pauza de masă

13.30$ Modelul ODIR®
Definiția ODIR®

Teorie

14.00$ Joc de rol - Nr. 1
- Pregătire - 10 min
- Executare - 15 min
- Analiză și feedback - 25 min

Practică

15.10 Joc de rol - Nr. 2
- Pregătire - 10 min
- Executare - 15 min
- Analiză și feedback - 25 min

Joc de rol

Ziua 1

Exerciții de definiție

Teorie 11.45
Modelul și comportamentul ODIR® 
 - Dezvoltarea modelului

Exerciții de definiție

14.50 Pauză de cafea

Workshop de marketing 16.00 Comunicarea despre “noi”
$ Analiza competiției
$ Cine sunt clienții noștrii?

Închidere ziua 1 17.30 Recapitulare și analiză

Strategia de vânzare consultativă ODIR®

Obiective:$ Participanții reunosc importanța unei atitudni adecvate în contactul cu clienții. 
Folosind strategia de vânzări ODIR®, participanții dezvoltă noi comportamente cheie care 
ajută la recunoaşterea şi dezvoltarea nevoilor clienţilor mult mai eficient, garantând astfel 
succesul pe termen lung. 
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Introducere 09.00  Prezentarea ideilor si a
reflecțiilor despre ziua anterioară

Teorie 09.30 ODIR® - recapitulare

Negocierea obiecțiilor la locul de 
muncă și prezentare

Teorie 13.30 
Negocierea plângerilor
Negocierea situațiilor limită

10.15 Pauză de cafea

15.10$ Joc de rol - nr. 4
- Pregătire - 10 min
- Executare - 15 min
- Analiză și feedback - 25 min

Joc de rol

12.30 Pauza de masă

16.30$ Punte către realitate
- Aplicarea celor dobândite în 
realitate
- Q&A

Practică

17.15 
- Concluzii
- Arii de dezvoltare personală
- Evaluări

Închidere ziua 2

Ziua 2

10.30 Negocierea obiecțiilor cu 
ODIR® 

Teorie

Joc de rol 11.30$ Joc de rol - Nr. 3 - Obiecții
- Pregătire - 10 min
- Executare - 15 min
- Analiză și feedback - 25 min

Joc de rol 14.00$ Joc de rol - Plângerea
- Pregătire - 10 min
- Executare - 15 min
- Analiză și feedback - 25 min

14.55 Pauză de cafea

Teorie 16.00  Cum să construim oferte
- Reguli



Durată:  2 zile

Participanți:  6 - 12, Cursul este livrat într-un plen de maxim doisprezece persoane. 

Data și locația:  

Data Locația Limba 
de 

predare

20-21 Noiembrie 2017 Brașov Română

23-24 Noiembrie 2017 Sibiu Română

Investiție: 980 RON cu TVA inlcus / persoană

     *max 12 participanți

Metodologia de predare: Cursul combină prezentările teoretice cu exerciţiile 

practice, susţinute de înregistrări video pentru analiză. Pe durata sesiunilor, 

participanţii îşi vor putea prezenta propriile experienţe şi vor putea exersa noile 

cunostinţe dobândite prin intermediul discuţiilor didactice şi ale prezentărilor susţinute 

chiar de ei.

Vă rugăm să trimiteți înscrierile la adresa csaba.racz@siegel-hr.ch menționând 

numele dvs., numele companiei și adresa de facturare. 

               Vă mulțumim! 
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Despre Siegel HR

„Unul din motivele principale pentru care am ales să lucrăm cu compania 
Siegel este conceptul de Coach intern, care ne oferă o legătură directă cu 
participanţii la curs. În acest fel, împreună cu trainerii Siegel putem să ne 
motivăm oamenii încă din timpul sesiunii de training şi putem să avem o 
perspectivă clară asupra abilităţilor lor, aflând care sunt punctele asupra 
cărora trebuie să ne concentrăm odată întorşi în mediul de lucru real.” 
$ $ $ $ $

                        Maximilian G. Haselbach, 

Head of Training, Berner Kantonalbank, Elveția

Prin programele Siegel dorim să răspundem nevoilor clienţilor noştri cu 
privire la dezvoltarea profesională, la aprofundarea cunoştinţelor câştigate 
prin cursurile de vânzări, negociere, de consultanţă şi de analiza și 
dezvoltarea personalității, susţinând motivarea individuală şi a echipelor, 
astfel încât Dumneavoastră să beneficiaţi de rezultate măsurabil 
îmbunătăţite.
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De ce Siegel?

Siegel dezvoltă şi livrează programe de formare profesională bazate pe 
nevoile şi situaţia de fapt a clientului, exerciţiile fiind preluate din activitatea 
de zi cu zi a participanţilor, oferind astfel o soluţie adaptată la problemele 
reale ale participanţilor şi a organizației.

Avantajele programelor Siegel:

• Soluţii de training construite pe strategii de comunicare.
• Câştig direct prin transpunerea în realitate a soluţiilor de training.
• Individualitate şi realism prin exemple preluate din experienţa 

participanţilor.
• Implementare rapidă a metodelor învatate, în cadrul companiei, 

cu ajutorul coach-ului la locul de muncă sau pe teren (înainte de 
efectuarea trainingului se instruiesc „oameni cheie” din cadrul 
echipelor pentru rolul de Coach).

“Am fost printre primii participanţi la trainingul „Echipa Insights Discovery" și 
experienţa a fost mai mult decât mulţumitoare. Am primit un instrument 
excelent de autocunoaştere care m-a ajutat să îmi înţeleg stilul de 
comunicare şi de lucru, cât și comportamentul şi efectele pe care le 
generează în relaţie cu ceilalţi şi în diferite situaţii de muncă. Trainerii au fost 
profesionişti, atenţi şi foarte dedicaţi.” 
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Daniela Oancea
Redactor-şef Revista Cariere
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Oracle Deutschland B.V. & Co. KG  - 
(reference video)

“Siegel HR is the ideal partner for us, since 
they are internationally available and have 
professional coaches which work closely 
together with our sales-force.”

Hannes Häfele 
Sen.Director OracleDirect Technology North
Oracle Deutschland B.V. & Co. KG

Bank Vontobel 

"There were not many courses I have 
attended which brought that much of use 
and help  for my actual daily work. The 
pattern and tools are deep in my mind and I 
am thankful that I followed this seminar 
some months ago."

Lucas Bolfing,
Head Institutional Clients
Bank Vontobel

Japan Tobacco International

“Experienced negotiators know that fruitful 
negotiations are the result of 95 per cent 
hard, tedious preparation work and five per 
cent bargaining discussions, skillfully led. 
W i t h t h i s i n m i n d , t h e J T I G l o b a l 
Procurement Organization worked with a 
specialised Swiss firm to develop  a tailor-
m a d e N e g o t i a t i o n S k i l l s t r a i n i n g 
programme.”
 $ $ $ $ $
Barbara Letissier, 
JTI, PPO, Geneva 
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