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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

 Το εργαλείο "Αξιολόγηση Ικανοτήτων Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων" μας βοηθά στην εκτίμηση των ικανοτήτων μας 
στην επίτευξη τηλεφωνικών πωλήσεων αλλά και στη μέθοδο 
που χρησιμοποιούμε για την προσέγγιση του δυνητικού 
πελάτη.
 Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση ως προς τη 
μέθοδο των "ψυχρών" τηλεφωνικών επαφών με τους 
δυνητικούς πελάτες. Μέθοδος η οποία είναι ευραίως 
διαδεδομένη και χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων με σκοπό την εύρεση νέων πελατών και την 
ολοκλήρωση πωλήσεων.
 

Εκτίμηση Πωλητή



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
  Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις

Νέες Επιχειρήσεις
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

Εμπόριο

Το εργαλείο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή της επιχείρησης έτσι ώστε να 
αξιολογήσει τις ικανότητές του/της ως προς την επίτευξη τηλεφωνικών πωλήσεων. Βέβαια, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον ίδιο τον επιχειρηματία έτσι ώστε να αξιολογήσει τις 
ικανότητες του πωλητή αλλά, ακόμα, και τις δικές του ικανότητες.
Τέλος, προτείνεται η χρήση του εργαλείου και από ενδιαφερόμενο για ίδρυση επιχείρησης έτσι 
ώστε να αξιολογήσει το αν μπορεί να κάνει επιτυχημένες τηλεφωνικές πωλήσεις.
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