
TÈCNIQUES DE VENDA 

DESTINATARIS 

FORMACIÓ ONLINE 

Totes aquelles persones que vulguin aprendre les tècniques 
per ser un bon venedor.  

HORES 

CONTINGUT 

1.  MÀRKETING I MERCHANDISING  
Definició del màrqueting. 
Funcions del màrqueting. 
Variables del màrqueting.  
Els elements bàsics de la comercialització. 
Producte. 
Preu.  
Promoció.  
El Merchandising i les seves tècniques.  
Distribució.  
Modalitat de venda.  
El telemarketing: el Call Center comercial.  

20 Hores 

2. EL VENEDOR: FORMACIÓ I PERSONALITAT 
Organització del departament comercial d’una empresa. 
Àmbit d’actuació del departament comercial d’una empresa. 
Estructura del departament comercial d’una empresa. 
Les funcions del director comercial. 
Les funcions del venedor professional. 
La formació i les capacitats del venedor professional. 
La formació complementària del venedor professional. 
La personalitat del venedor: les aptituds. 
La personalitat del venedor: les actituds. 
L’aparença física del venedor L’atenció al client a la venda: la clau de l'èxit. 
Estratègies per la fidelització del client. 



4. LES FASES TÈCNIQUES DEL PROCÉS DE VENDA (2ªPART) 
El tancament de la venda. 
El seguiment de la venda: el registre del client. 
Com realitzar el seguiment dels clients. 
Elements de la fidelització del client. 
Els serveis de post venda (I): la instal·lació i l'assessorament. 
Els serveis de post venda (II): el manteniment tècnic. 
Atenció a les queixes i a les reclamacions. 
Comportament del venedor per la atenció de les queixes. 

5. LA VENDA A L’ACTUALITAT 
Els components bàsics de la venda. 
Evolució històrica de la venda comercial. 
Les tècniques de venda. El mètode AIDDA. 
Tipologia de clients. 
El client indiferent i el client indecís. 
El client desconfiat. 
El client negatiu i el client impulsiu. 
El client discutidor, el client xerraire i el client precís. 
L’atenció al client. 

3. LES FASES TÈCNIQUES DEL PROCÉS DE VENDA (1ªPART) 
Introducció. 
La investigació de mercat i dels clients. 
L'organització de la agenda i de les visites. 
La preparació de la entrevista comercial. 
L’obertura del procés de venda. 
La detecció de les necessitats del client. 
Les tècniques de venda per detectar les necessitats del client. 
L’argumentació. 
Les tècniques per l’argumentació. 

6. LES PRINCIPALS TÈCNIQUES DE VENDA (1ªpart): L’obertura del procés de venta. 
L' interès del client  
Introducció. 
Presentació atractiva del producte. 
Exhibició del producte. 
Presentació del venedor. 
Demostració del producte. 
La comunicació comercial. 
La comunicació oral comercial. 
El llenguatge del venedor professional como a tècnica de vendes. 
La comunicació no verbal comercial. 
L’escolta activa en los processos de venda. 
La tècnica de la persuasió. 



8. LES PRINCIPALS TÈCNIQUES DE VENDA (3ª Part): L’argumentació i el tancament 
de la venta  

Introducció. 
Conèixer el producte que s’ha de vendre. 
Conèixer la utilitat del producte que es ven. 
Conèixer la posició estratègica del producte en el mercat. 
Conèixer les condicions de la venda. 
Les objeccions: definició, causes i tipus. 
Tipus d’objectius. 
Tractament  de les objeccions. 
Les tècniques més eficaces per combatre les objeccions (I). 
Les tècniques més eficaces per combatre les objeccions (II). 
Les tècniques del tancament de la venta. 
Consells per ser un venedor amb èxit. 

TUTORIES DINAMITZADES PER: 

7. LES PRINCIPALS TÈCNIQUES DE VENDA (2ª Part): La detecció de les necessitats 
del client  
La motivació del client. Els tipus de compradors. 
Els tipus de compradors existents en el mercat. 
Conèixer les necessitats del client: la tècnica d’observació. 
Recomanacions per utilitzar les tècniques. 
Les preguntes tancades, obertes i opcionals. 
Les preguntes neutres i de control. 
Les preguntes generals i les preguntes específiques. 
Les preguntes de suggeriment. 


