
Семінар 
«Подвоєння продаж. 

Як власнику роздрібного магазину збільшити продажі без вкладень у рекламу » 

На цьому семінарі ви отримаєте все найкраще, що вже спрацювало на практиці в бізнесах багатьох 
підприємців : 

- Методи , які вже довели на практиці свою ефективність 

- Стратегії , які принесли десятки і сотні тисяч гривень додаткового прибутку підприємцям. 

Безсумнівно , все це також допоможе вам зробити свій бізнес кращим , і він буде приносити 
більше грошей , щоб Ви змогли займатися улюбленою справою , подорожувати , приділяти більше 
часу сім'ї . 

На семінарі ви отримаєте більше 30 способів і секретних фішок залучення клієнтів і подвоєння 
продаж у своєму магазині, а також відповіді на питання, що цікавлять . 

Докладніше про те, що буде на семінарі: 

1. 5 ключових індикаторів для подвоєння прибутку роздрібного магазину одягу 
2. Порядок роботи з основними показниками. З чого почати ? 
3. Як відстеження індикаторів і робота з показниками впливає на ріст прибутку? 
4. Підвищення маржі 
5. Як заробляти більше не знижуючи цін? 
6. Робота з цінниками, які підвищують продажі 
7. Фокуси з цифрами і як показати вигоду для клієнтів 
8. Де ви втрачаєте і недозаробляли гроші? 
9. Трьох ступінчаста товарна матриця магазину одягу 
10. Підвищення середнього чека 
11. Що зробити, щоб покупці із задоволенням залишали більше грошей на касі? 
12. UpSell , CrossSell , Downsell або як підвищити середній чек на 20% -50%? 
13. Що робити якщо у вас велика конкуренція? 
14. Дві головні цифри бізнесу для відстройки від конкурентів , які «зривають дах» 
15. Вартість залучення клієнтів 
16. Довічна цінність клієнта 
17. Повторні продажі і клієнти на все життя. Як перетворити одноразового покупця в постійного 
клієнта? 
18. Техніка 4- х продаж 
19. Діюча система дисконтних карт 
20. Спеціальні пропозиції покупцям 
21. Підвищення конверсії. Як цих  я просто дивлюся ... » перетворити на «хочу купити прямо 
зараз!» 
22. Скрипти і фрази продавців. Чого не можна говорити? 
23. Фрази, які підвищують конверсію 
24. Нові клієнти. Як отримувати більше нових клієнтів і будувати черги охочих купити 
25. Як подвоїти ефективність реклами і перестати викидати гроші? 
26. Формула ОДП і як вона працює на практиці 
27. Формула ВІЖД або як отримати ріст прбутку в 8,4 рази 
28. Інструменти залучення клієнтів без реклами 
29. Партнерство з іншими бізнесами 
30. Приведи друга 
31. Як швидко підвищити продажі 
32. Закритий розпродаж, який приносить гроші 
33. "Розіграш призів" з результатом потроєння продаж 
 



Це коротко. Всі інструменти і техніки ви дізнаєтеся на семінарі. 
 

Хто проводить 
• Підприємець , бізнес-консультант , власник і засновник проекту BizConsulting.com.ua 
• Експерт № 1 в Україні по збільшенню продаж в магазинах одягу. 
• Рекорд учнів - збільшення продаж в 8,4 рази 
• Зростання продаж учнів у 2-3 рази - це вже норма 
• 12 років досвіду в активних продажах. Пройшов шлях від торгового агента до директора з 
продажу великої корпорації 
• Фахівець у галузі менеджмент, продаж, маркетингу 
• Закінчив «Європейський Університет » за спеціальністю менеджмент ЗЕД. 
• Проходив навчання та тренінги у провідних тренерів і бізнес -консультантів Росії та України: 
Андрея Парабеллума, Николая Мрочковского , Олега Афанасьєва , Станіслава Кузавова, Алекса 
Айвенго та ін. 
• Автор статей, публікацій у ділових журналах, книг, курсів, тренінгів та семінарів з продаж, 
реклами , управління персоналом 
• Автор унікальної методики проведення "закритого розпродажу" з середнім результатом 
подвоєння продаж за 2 дні 
• Автор технології створення ефективної реклами та тренінгу "Реклама, яка продає" 
І якщо зараз прибуток вашого магазину 12 500 грн., то збільшивши її всього на 20% ви отримаєте 
додатково 2500 грн. в місяць або 30 000 грн. в рік. 
Це всього лише 20 % збільшення. 

У даному семінарі будуть видані стратегії, застосувавши які ви отримаєте набагато більше. 
Ви отримаєте величезну кількість стратегій, фішок, методів для того, щоб в самий найближчий 

час ви змогли ПОДВОЇТИ СВОЇ ПРОДАЖІ 

Саме так! 

Ви зможете подвоїти свої продажі, як це вже зробили наші учні та учасники минулих семінарів. 

Ви собі не пробачите, якщо пропустите цей семінар! Обов'язково приходьте! 

P.S. Є питання - зателефонуйте прямо зараз за тел. (096) 69-16-710 або напишіть на 
info@bizconsulting.com.ua 

http://bizconsulting.com.ua/
http://bizconsulting.com.ua/plus/otzyvy-kiev/

