
КАТАЛОГ ТРЕНИНГ МОДУЛИ  

ТЪРГОВСКИ 

МЕНИДЖМЪНТ 

ReeXe Ltd 

In STEP with you! 

www.reexe.com   

http://www.reexe.com/


Типове обучения на ReeXe  

ТРИ НИВА НА СЛОЖНОСТ  

ТРЕНИНГ ТЕСТОВЕ  

ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ 

РЕАЛНИ КАЗУСИ ОТ ТЕРЕНА 



Елементи на обученията на ReeXe: 

КЛЮЧОВИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКИ 

КАЗУСИ 

ХИТРИНИ И ПОЛЕЗНИ 

СЪВЕТИ 

ГРЕШНИ ПРАКТИКИ 

ПРО-ДЕФИНИЦИИ 

МНОГО ДЕТАЙЛИ  

КОНКРЕТНО 

СВЪРЗАНИ  

СИНТЕЗИРАНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 



Обучения търговски мениджмънт 

ТРЕНИНГ МОДУЛИ 

1. Търговски и пазарни анализи 
2. Прогнозиране на продажбите 
3. Целеполагане в продажбите  
4. Управление на търговски екипи  
5. Управление на комуникацията  
6. Управление на ефективността и изпълнението 
7. Управление на рентабилността  
8. Стандарти за организационно управление на 

продажбите  
9. Промо-мениджмънт  
10. Управление на бюджети – разходи, маркетинг, 

реклама, промоции  
 
 

склад 

Конкуренция 

Промоции 



ТЪРГОВСКИ  

И ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



ТЪРГОВСКИ И ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ 

• Анализ на пазарния потенциал на марката  

• Анализ на пазарния потенциал на дистрибуционен канал  

• Анализ на пазарния статус  

• Анализ на конкуренцията  

• Анализ на търговския модел на регион/ареал  

• Анализ на разпределението на търговската мрежа 

• Анализ на нивото на промоционалните активности  

• Анализ на нивото на потребление  

• Анализ на платежоспособността на потребителите  

• Анализ на ефективността на търговските обекти  

• Анализ на ефективността на асортимента  

• Анализ на ефективността на маркетинг инструменти   



ПРОГНОЗИРАНЕ НА 

ПРОДАЖБИТЕ 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 

1. Прогнозиране на тренда 

2. Прогнозиране на цикличността 

3. Прогнозиране на еластичността 

4. Прогнозиране на произволността 

5. Прогнозиране на времеви серии 

6. Прогнозиране на средни стойности  

7. Прогнозиране на теглови дялове  

8. Прогнозиране на регресивни прогнози 

9. Прогнозиране на ефектите 

10. Прогнозиране на мащаба  

 



ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В 

ПРОДАЖБИТЕ 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти  

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В ПРОДАЖБИТЕ 

• Принципи на целеполагане  

• Типове търговски цели  

• Методи на целеполагане  

• Алгоритми на извеждане на търговски цели  

• Алгоритми за настройка на търговска цел  

• Механизъм за измерване на отклоненията от целите  

• Метрики на измерване на изпълнението на целите 

• Целеполагане и мотивация – обвързаност  

• Целеполагане и бонусиране – обвързаност  

• Външно целеполагане (към екипи на под-изпълнители)  

• Целеполагане и организация на ресурсите на sales force 

• Презентиране на търговски цели – правила  

• Алгоритъм за провеждане на оперативна среща за 

обявяване на търговски цели     

 



УПРАВЛЕНИЕ  

НА ТЪРГОВСКИ ЕКИПИ 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ЕКИПИ 
• Характеристика на група и екип 

• Индивидуалните характеристики на екипа 

• Създаване на екипен профил  

• Принципи на функциониране на екипа 

• Управление на времето на екипа 

• Принципи на планиране  и поставяне на приоритети 

• Управление на конфликти 

• Базови топ-компетенции в екипа 

• Базови екипни мотиватори  

• Принципи на професионалната екипна комуникация  

• Ефективен организационен модел 

• Ключови роли в екипа  

• Типове характери в екипа  

• 8-те масови роли в екипа  

 



УПРАВЛЕНИЕ  

НА КОМУНИКАЦИЯТА 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА 

• Комуникационна рамка на мениджъра  

• Комуникационни забрани за мениджмънта  

• Комуникационни бариери  

• Стандарти на професионалната комуникация  

• Стандарт за електронна кореспонденция и комуникация 

• Стандарт за web-комунукация  

• Web-забрани  

• Стандарти за комуниукация при търговски визити  

• Стандарти за feedback & summary  

• Стандарти за комуникация при оперативни фирмени срещи  

• Стандарти за комуникация с партньори и трети страни  

• Стандарти за комуникация с преки ръководители  



УПРАВЛЕНИЕ  

НА ЕФЕКТИВНОСТТА И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



УПРАВЛЕНИЕ  

НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

• Метрики за измерване на ефективността на служителите 

• Метрики за измерване на ефективността на маршрутите  

• Метрики за измерване на ефективността на търговските обекти 

• Метрики за измерване на ефективността на продуктите 

• Метрики за измерване на ефективността на асортимента   

• Метрики за измерване на ефективността на промоциите 

• Метрики за измерване на ефективността на доставките 

• Метрики за измерване на ефективността на POSM   

• Метрики за измерване на ефективността на комуникацията   

• Метрики за измерване на ефективността на целеполагането  

• Метрики за измерване на ефективността на мотивацията  

• Метрики за измерване на ефективността на бонусите  

• Метрики за измерване на ефективността на организационни 

модел 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  

НА РЕНТАБИЛНОСТТА 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



УПРАВЛЕНИЕ  

НА РЕНТАБИЛНОСТТА 

• Управление на рентабилността на търговски служител  

• Управление на рентабилността на търговски екип  

• Управление на рентабилността на район/маршрут  

• Управление на рентабилността на продукт/марка  

• Управление на рентабилността на клиент/обект  

• Управление на рентабилността на промоция/активност  

• Управление на рентабилността на POSM  

• Управление на рентабилността на отдел  

• Управление на рентабилността на доставчик  

• Управление на рентабилността на търговско пространство  

• Управление на рентабилността на маркетингов ресурс 

 



СТАНДАРТИ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



СТАНДАРТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 

• Стандарти за управление на търговските служители   

• Стандарти за управление на търговските обекти  

• Стандарти за управление на дистрибуцията (процес)  

• Стандарти за управление на търговските условия  

• Стандарти за управление на търговския маркетинг (процес)  

• Стандарти за управление на промоционалните активности  

• Стандарти за управление на асортимента  

• Стандарти за управление на продукт/марка 

• Стандарти за управление на репортинга  

• Модели на организация за управление на продажбите 

 



ПРОМО-МЕНИДЖМЪНТ  

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



ПРОМО-МЕНИДЖМЪНТ  

• Стандартизиране на промоциите (promo-frame)   

• Управление на промо-инструментариума  

• Модели за организиране и управление на промоции  

• Стандарти за контрол на ефектинвостта на вторични излагания 

• Стандарти за свързани продажби  

• Стандарти за активни продажби  

• Промоционална комуникация – стандарти  

• Промо-метрики  

• BEP (break-even point) стандарт и процедура 

• ROI (return of investments) стандарт и процедура  

• Оценка на промо-потенциала  

• Семантичен динеренциален промо-стандарт    

• Стандарт за оценка на ефективността на промоция 

 



УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТИ 

Продължителност:   1 ден / 2 дена / 3 дена  

Варианти:    Базов / Напреднали / Експерти 

Pre-work мониторинг  препоръчителен  

Входящ тест   препоръчителен  

Изходящ тест   задължителен  

МОДУЛ 



УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТИ 

• Типове търговски бюджети  

• Принципи на бюджетиране 

• Алгоритъм за годишно бюджетиране на продажбите 

• Бюджетни рамки  

• Бюджетни лимити  

• Бюджетни индикатори  

• Контрол на статуса на бюджетите  

• Индекс-метрия на бюджетирането  

• Рейтинг-метрия на бюджетирането  

• Бюджети и изпълнение (алгоритъм на анализ)  

• Бюджети и целеполагане (връзки и разлики) 

• Действия при отклонения от бюджетираните рамки 

 



Клиенти  

Продукти 

Ресурси 

Контакти 

HEAD OFFICE  

 office@reexe.com  

 0888 333 975  

 

Пазарни измервания и анализи 

 Борислав Стоянов  

 0885 756 286  

 bstoyanov@reexe.com  

 

Обучения  

  Георги Тодоров  

 0888 400 425  

 gtodorov@reexe.com    

 

Ако не разполагате  

с актуалните тренинг-каталози 

 

„ТЪРГОВСКИ УМЕНИЯ“ 

 

„ТЪРГОВСКИ МАРКЕТИНГ“ 

 

„ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ 
 

 е достатъчно да се свържете с нашия 

търговски отдел на: 

office@reexe.com  

sales@reexe.com  

 

…… НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС!     

mailto:office@reexe.com
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