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ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус Клиент

Създаване и развитие на нов екип от 
търговски и медицински представители

Описание
С навлизането на Omega Pharma на българския пазар се появява и необходимостта от фокусирани действия по 
разширяване на пазарния дял на компанията. В тази връзка Omega Pharma подема инициатива да сформира нов 
екип от търговски и медицински представители. Компанията осъзнава, че ключово за успеха на инициативата 
е обучението на екипа да бъде систематично, а не инцидентно, като уменията се надграждат постепенно и в 
логическа последователност. За изготвяне на такава цялостна програма за развитие на търговските умения на 
представителите Omega Pharma се обръща към In Your Hands, познавайки богатия практически опит на компанията 
във фармацевтичната индустрия и в търговските умения. 

Решение
След направен задълбочен анализ на бизнеса на Omega Pharma и специфичните му нужди, In Your Hands предлага 
цялостно и дългосрочно обучително решение, основано на три ключови допускания: 

• Участниците имат нужда както от специфичните за индустрията търговски знания и умения, така и от 
създаване на правилните нагласи към бизнеса, клиентите и продуктите на компанията.
• За да бъде устойчив подобен проект, от съществено значение е не само какво знаят и могат търговските и 
медицинските представители, но и доколко техните преки мениджъри знаят как да им осигурят продължаващо 
развитие, да ги наставляват, подкрепят, насърчават и умело коригират, докато екипа постигне желаното ниво 
и продуктивност.  
• Обучението в зала не е достатъчен инструмент при развитието на хората в една организация. След него те 
имат нужда от допълнително подпомагане и коучинг в работния процес докато автоматизират ключовите за 
успеха им умения.

За това и решението на In Your Hands e фокусирано както върху самите участници, така и върху техните мениджъри, 
и съдържа в себе си както елементи на обучение в зала, така и практическо подпомагане и коучинг на работното 
място. 

Основните модули, които In Your Hands включва в обучителната програма за медицинските и търговски 
представители, са: Процес на продажба; Методологията на 
продажби SPIN; Типове клиенти. 

По време на обучението в зала участниците имат възможност 
да практикуват умения, сред които: Управление на цялостния 
процес на продажба и успешно водене на годишни преговори 
с клиент; Разпознаване на типовете клиенти и справяне с 
възражения; Откриване на нуждите чрез правилни въпроси 
и умело използване на SPIN методология; Позициониране на 


