zobacz
więcej

salesGO!
posrednictwo w sprzedazy

„Ludzka kreatywność jest
największym zasobem.”
Richard Florida

„Nie uznaję niemożliwości.”
Henry Ford

„Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

KIM JESTEŚMY?

salesGO!
posrednictwo w sprzedazy

Agencja pośrednictwa w sprzedaży SALES GO! to Twój Partner w sprzedaży produktów/ usług.
Pomagamy małym i średnim rmom rozwijać Ich biznesy poprzez pośrednictwo w sprzedaży, koordynowanie
działań sprzedażowych lub kreowanie sprzedaży od podstaw.
Sprzedaż to nasza pasja!
Sprzedaż to dla nas przyjemność i nieustanny rozwój!
Posiadamy ponad 10 letnie w sprzedaży, marketingu, obsłudze Klienta!
Łącząc kompetencje z tych wszystkich obszarów możemy zaproponować efektywne usługi sprzedażowe.
Chcesz zoptymalizować koszty działań sprzedażowych w rmie i zwiększyć efektywność działań?
Zapraszamy serdecznie do współpracy. Razem możemy działać efektywniej i kreatywniej!

CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY?
OBSZAR DZIAŁANIA
TWOJEJ FIRMY

NASZ ZAKRES DZIAŁANIA DLA TWOJEJ FIRMY

STRATEGIA

Opracowanie planu sprzedażowego, koncepcji wdrożenia nowego produktu/ usługi do sprzedaży,
audyt konkurencji, wdrożenie struktur sprzedaży do rmy.

LUDZIE

Rekrutacja, szkolenia sprzedażowe, opracowanie systemów motywacyjnych/ prowizyjnych, ocen okresowych.

SPRZEDAŻ

Pośrednictwo w sprzedaży określonych produktów/ usług, outsourcing sprzedaży,
koordynacja projektów specjalnych związanych z kontaktem z klientem.

MARKETING SPRZEDAŻOWY

Doradztwo marketingowe w zarządzaniu sprzedażą, stworzenie materiałów reklamowych,
rekomendowanie narzędzi marketingu sprzedażowego, stworzenie planu marketingowego.

OUTSOURCING SPRZEDAŻOWY

Realizacja działań sprzedażowych jako zewnętrzny dział sprzedaży/ opiekun handlowy.

ROZWÓJ

Wprowadzanie nowych produktów/ usług, strategia rozwoju sprzedaży rmy.

CO ZYSKUJESZ?
Wsparcie lub pośrednictwo
w sprzedaży produktów i usług

Efektywność działania -> rozliczamy się w systemie:
niska podstawa + prowizja

Obniżenie kosztów zatrudnienia

Doświadczonego Reprezentanta handlowego!

JAK MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ?
FORMA WSPÓŁPRACY

ZASADY

KOSZTY

STAŁA WSPÓŁPRACA

Stała umowa o współpracy - kompleksowe wsparcie
sprzedażowe, outsourcing sprzedaży,
pośrednictwo w sprzedaży

+ Minimalny abonament miesięczny - 500 zł,
uzależniony od zakresu współpracy
+ Prowizja z tytułu sprzedaży

KONSULTACJE

Indywidualne spotkania w celu przedyskutowania
planów / pomysłów sprzedażowych

1 konsultacja - 150 zł (1h), 3 konsultacje* - 400 zł (3h),
5 konsultacji* - 650 zł (5h)
(* w pakiecie)

ZLECENIE

Określone, ustalone wspólnie zadanie sprzedażowe
realizowane w czasie np. wdrożenie struktur sprzedaży
do ﬁrmy, szkolenie sprzedażowe dla pracowników,
audyt sprzedażowy itp.

Kwota uzależniona od zakresu i charakteru współpracy.

dołącz do nas na:

* podane ceny są kwotami netto (+ vat 23%)

kom. 668 027 012 | kontakt@salesgo.pl | www.salesgo.pl

CASE STUDY W PIGUŁCE
salesGO!
posrednictwo w sprzedazy

Szkolenia działu
sprzedaży

Zwiększenie sprzedaży produktów
i usług na rynku lokalnym
lub krajowym

(Przedstawiciele handlowi
i Konsultanci telefoniczni)

Outsourcing
sprzedaży

Strategia sprzedaży
powiązana z marketingiem
w f irmie

Audyt działań
sprzedażowych
w f irmie

Wprowadzenie nowych
produktów/ usług na rynek

Kompleksowa obsługa
w zakresie stworzenia materiałów
i narzędzi sprzedażowych
(oferty, broszurę,
materiały marketingowe,
programy lojalnościowe, CRM, inne)

Rekrutacja, motywowanie,
zarządzanie działem sprzedaży
Stworzenie i koordynacja
programów partnerskich
dla współpracujących f rm
irm

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z KLIENTAMI Z BRANŻ
AGD, Agroturystyka, Akcesoria Meblowe, Galerie Handlowe, Gastronomia, Handel międzynarodowy,
Nieruchomości, Obiekty sportowe, Obuwie, Sklepy internetowe, Sport i rekreacja, Sprzątanie, Artykuły
spożywcze, Architektura wnętrz, Artykuły dziecięce, Organizacja przyjęć/imprez, Hotele i restauracje, Odzież,
Stomatologia, Optyka, Serwisy i Warsztaty samochodowe, Salony fryzjerskie , kosmetyczne, masażu, Kosmetyki.
Słodycze, Produkty naturalne, Sklepy stacjonarne – lokalne, Deweloperzy, Ubezpieczenia, Transport,
Telemarketing, Place zabaw, Dystrybutorzy olejów silnikowych i akcesoriów motoryzacyjnych, Producenci
mebli, akcesoriów meblarskich i wyposażenia wnętrz. Producenci produktów medycznych,
rmy budowlane i inne.

dołącz do nas na:

kom. 668 027 012 | kontakt@salesgo.pl | www.salesgo.pl

JAK MOŻEMY ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

%
668 027 012
kontakt@salesgo.pl
Skontaktuj się z Nami.

Porozmawiajmy o Twoich

Daj nam chwilę

Oczekuj na propozycję

potrzebach i o wspólnych

na zapoznanie

działań/plan działania

możliwościach działania
668 027 012

f irmą
się z Twoją rmą,

f irmy
dla Twojej rmy

branżą, Klientami

SPRAWDŹ NASZE PORTFOLIO NA:
www.salesgo.pl

ZAPRASZAM
DO KREATYWNEJ
WSPÓŁPRACY! :)
Agnieszka Śliwka
Prezes zarządu

Sales GO! – Pośrednictwo Sprzedaży
Studio Marki Brandsoul Sp. z o.o.
ul. Warszawska 39/41, lok. 18 | 61 - 028 Poznań
NIP: 7822692832 | REGON: 366811048 | KRS: 0000668828

668 027 012
kontakt@salesgo.pl

Przygotuj się do kreatywnej
i efektywnej współpracy
z naszą agencją rozwoju
sprzedaży!

