Müügijuhtimine 2021 Taas koos!
23.09.2021
Filmimuuseumi kinosaal Maarjamäel
Müügivaldkonna juhtide aasta olulisem sündmus kutsub silmast-silma kokku saama. Kuidas taas
koos olla? Mägesid vallutada?

Müügijuhtimise aastakonverentsil saad teada:
Kas paremini mängib kokku sarnaste või erinevate isiksuste müügimeeskond?
Kuidas kasutada loovaid meetodeid müügimeeskonna igapäevasel juhtimisel?
Kuidas sinu inimesed saavad Linkedinis võimsalt müüki teha?
Storytelling - kuidas saada lihtsate vahenditega klientide tähelepanu?
Kes müügitiimidest koges viimasel aastal enneolematut müügiedu?
Mis juhtus müügimeeskonnaga, kui müüa polnud kellelegi?
Mida tähendab sõna otseses mõttes tõus maailma tippu?
Inside-Out Leadership, mil moel toob edu just kiiresti muutuvas müügikeskkonnas?
Konverentsi lõpetame müügijuhtide pokkeriturniiriga Olympic Casinos! Hea võimalus müügirahval uusi tutvusi sõlmida, kogemusi ja
kontakte vahetada.

PROGRAMM
23.09.2021
09:00 - 09:30

Tere tulemast!

09:30 - 09:40

Konverentsi avamine

09:40 - 10:10

Inside-Out Leadership Success in Changing Times
Steve Neale (UK) Psychotherapist, International Author and Speaker, Executive Coach

10:10 - 10:40

Kas paremini mängib kokku sarnaste või erinevate isiksuste
müügimeeskond?
Margus Alviste juhtimistreener

10:40 - 11:00

Energiapaus

11:00 - 11:30

Kuidas sinu inimesed saavad Linkedinis võimsalt müüki teha?
Indrek Põldvee LinkedIn koolitaja ja entusiast

11:30 - 12:00

Storytelling - kuidas saada lihtsate vahenditega klientide
tähelepanu?
Reet Kivi Eesti moesaadik rahvusvahelisel turul, Business Galerii
Miks see peaks teisi kõnetama, kuidas eristuda ja saada tähelepanu.
Perfektsionism pole perfektne - hirmud ja eelarvamused ja kuidas neid pöörata oma lugudega eduks.
Missuguseid tehnikaid kasutada, et “parema idee” ootamise asemel tegutseda.
Õppetunnid - mida teeksin teisiti, kui alustaksin uuesti.

12:00 - 13:00

Sööme lõunat

13:00 - 14:00

Praktikum: Kuidas kasutada loovaid meetodeid
müügimeeskonna igapäevasel juhtimisel?
Signe Vesso PhD, juhtimistreener

14:00 - 14:30

Kogemuslood: Mis juhtus müügimeeskonnaga, kui müüa
polnud kellelegi?
.

14:30 - 15:00

Energiapaus

15:00 - 15:30

Kogemuslugu: Kuidas müügi ja turunduse koostöö praktikas
toimima panna?
Meelis Laande Atria Eesti müügidirektor

15:30 - 16:00

Kogemuslugu: Mida uut sain teada müügijuhtimisest muutlikel
aegadel?
Andrei Gontšarov Orkla Eesti müügidirektor

16:00 - 16:30

Mida tähendab sõna otseses mõttes tõus maailma tippu?

Krisli Melesk Esimene Eesti naine Everesti tipus
23. mail 2021 kell 10:10 registreeriti Mount Everesti tippu jõudnud esimene Eesti naine. „Juba aastal 2009
tõusul Lõuna-Ameerika kõrgema tipu Aconcagua suunas arutasime Krisliga telgis, et just tema võib olla
esimene Eesti naine Everesti tipus," meenutab Aira Tammemäe ja plaanib Krislilt uurida, kuidas tema teekond
unistuse suunas kulges ja milline paistab elu maailma tipust vaadatuna.
Nelja eduka eestlase lood ehk kuidas jõuda oma ala ja maailma tippu.

17:00 - 20:00

Müügijuhtide Pokkeriturniir
Olympic Park Casino Hilton Tallinn Park hotellis
Võtame aja maha pokkerilaua taga. Saame pikemalt juttu ajada ja uusi müügikontakte luua. Seda koos
mõnusa muusika, söögi, joogi ja loomulikult väärikate auhindadega.

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

