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Prezentacja sprzedażowa produktów lub usług

przed potencjalnymi klientami

Zainteresuj odbiorcę ciekawym początkiem

Powiedz krótko o sobie i swojej firmie, podkreślając

jak pomagasz innym oraz jaki problem rozwiązujesz

Przedstaw produkt oraz jego korzyści

Pokaż, jak wyróżniasz się na tle konkurencji

Podaj statystyki potwierdzające potrzebę

zakupienia Twojego produktu lub usługi, czyli tzw.

dowód społeczny

Przedstaw cenę w jasny sposób

Zachęć klienta do działania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Części, z których powinna składać się

prezentacja sprzedażowa produktów lub

usług - podsumowanie z lekcji wideo:

Dodatkowy przykład prezentacji

sprzedażowej:

Jak często sprzątamy dom lub mieszkanie? Co

najmniej raz na dwa tygodnie, ale z naszych

obserwacji i doświadczeń wynika, że wiele osób robi to

częściej… 

A czy zastanawialiście się ile czasu spędzacie w życiu

na sprzątaniu? Hmm… według badań to co najmniej

10 godzin tygodniowo! Założę się, że tak naprawdę ta

liczba będzie o wiele wyższa jak wszystko dokładnie

policzymy. Nazywam się Katarzyna Borowa i

pomagam moim klientkom i klientom w usprawnieniu

czynności sprzątania domu. Jeżeli macie Państwo dość

niedoczyszczonych powierzchni, unoszącego się w

powietrzu kurzu i poczucia, że chwilę po posprzątaniu

już jest brudno, to zapraszam do zapoznania się z

urządzeniem, które totalnie odmieni Wasze

doświadczenia związane ze sprzątaniem. Jest to

wielofunkcyjny odkurzacz z różnymi końcówkami, dzięki

którym dotrzemy do najtrudniej dostępnych

zakamarków. 

Ten odkurzacz nie wypuszcza na zewnątrz zakurzonego

powietrza, dzięki czemu raz na zawsze pozbywacie się

tego strasznego wrażenia, że wszędzie w domu unosi

się kurz. W urządzeniu, poza końcówkami, o których

wspominaliśmy, jest filtr powietrza oraz funkcja

wyłączenia urządzenia w przypadku dłuższej

nieaktywności. 

Nasze urządzenie posiada certyfikat „Przyjazny dla

alergików” i gwarancję jakości. Dajemy 100 %

gwarancji i satysfakcji lub zwrot pieniędzy. W czasie

prezentacji zademonstruję jego różnorodne funkcje.

Na rynku istnieją inne wielofunkcyjne odkurzacze, ale

są one ponad dwukrotnie droższe od naszego

urządzenia i nie posiadają gwarancji jakości, którą my

oferujemy. 100% naszych klientów jest zadowolonych z

zakupu i chętnie poleca nas swoim znajomym i

rodzinie. 

Odkurzacz będzie służył co najmniej 20 lat, to

oszczędność Waszych pieniędzy. Cena jest bardzo

atrakcyjna, jeszcze do końca miesiąca można go

kupić za 3700 złotych, można również wybrać system

ratalny – raty 0% na 10, 20 lub 30 miesięcy. Zapraszam

do zapoznania się z urządzeniem. W którym miejscu

zaczynamy sprzątać? 


