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Paul și Andrei au intrat în vânzări împreună când erau încă studenți și își 
doreau mai mulți bani. S-au cunoscut abia după angajare, ambii agenți de 
vânzări la o mare firmă de distribuție. Prima lor interacțiune a fost... o ceartă 
strașnică. Paul l-a surprins pe Andrei în magazinul unui client de-al lui. Se 
practica așa ceva, dar Paul își apăra cu dinții piața și clienții. Apoi au devenit 
prieteni. Se vizitau reciproc și își petreceau weekend-urile împreună.  
 
Paul a plecat primul din firmă, găsise un job mai provocator, din FMCG a trecut 
în vânzarea de produse industriale. O vreme carierele lor au arătat aproape 
identic, atât ca și poziție cât și ca venituri. Apoi ceva foarte interesant s-a 
petrecut. Paul a început să aloce mulți bani și mult timp studiului și 
perfecționării profesionale. Pentru că nu mai aveau aceleași preocupări, relația 
lor s-a răcit dar au rămas în continuare buni prieteni.  
 
 

 
 
Azi lucrurile stau diferit, foarte diferit. Paul locuiește într-o capitală europeană 
și este antreprenor. Conduce o importantă companie de comerț internațional 
și este un manager foarte respectat în industria lui. Andrei a rămas în vânzări, 
este pasionat de asta și își face cu drag munca. A fost la câteva traininguri de 
vânzări, trimis de companiile în care a muncit dar nu s-a preocupat prea mult 



 

de dezvoltarea lui. Acum se întreabă cine îl va mai angaja peste câțiva ani 
pentru că urmează să împlinească 45 de ani. 
 

Este evident că Paul și Andrei au luat startul împreună pe picior de egalitate iar 

drumurile lor s-au separat total pe parcurs. Indiferent dacă îți dorești o carieră 

lungă în vânzări, în care să nu te plafonezi și să ai rezultate excelente, sau dacă 

îți dorești să conduci propria afacere, atenția la dezvoltarea ta personală și 

profesională este extrem de importantă. Tocmai de aceea te felicităm pentru 

că citești acest eBook.  

 

În experiența noastră de peste 20 de ani în vânzări am întâlnit o mulțime de 

persoane diverse și am văzut care sunt aspectele importante care fac diferența 

între oamenii de succes și cei care se chinuie în carierele lor. Am sumarizat 

aceste diferențe în 6 reguli sau principii și te invităm mai departe să le citești, 

să le înțelegi și să le folosești cum crezi tu mai bine în tot ceea ce faci. 

 

Îți dorim lectură plăcută și mult succes! 

Eusebiu și Eliade  

  

  

Citește mai departe 



 

 
Seamănă și apoi așteaptă  

să recoltezi. 
 

Ce ai semănat acum 3 luni sau 6 luni, 
culegi azi. Ai grijă ca pâlnia ta de vânzări 
să fie în permanență plină. Nu contează 
cât ai vândut azi. Ceea ce contează cu 
adevărat este dacă mâine vei vinde mai 
mult. Dacă vei oferi mai multă valoare 
în piață la un preț mai mare.  
 
La începutul activității, majoritatea 
vânzătorilor, în special din zona B2B, își 
imaginează că vor vinde din prima zi de 
activitate. Din fericire sau din păcate nu 
este chiar așa. Spun din fericire pentru 
că de obicei succesul instant este 
norocul începătorului. Potențialii clienți 
pe care-i vizezi se împart, după 
experiența lor de cumpărarea, în mod 

simplist, în două mari categorii:  
 
Clienți noi – sunt cei care au apărut recent într-o anumită piață sau care abia  
și-au descoperit nevoia pentru produsele sau serviciile pe care tu le vinzi.  
 
Clienți activi – aici intră atât clienții companiei tale cât și clienții concurenței, 
cărora ai vrea să le vinzi și tu. 
 
 

 
 



 

 
Dacă vrei să vinzi mai mult va trebui să-i convingi pe potențialii sau actualii 
clienți din segmentele de mai sus de faptul că tu le oferi cel mai bun pachet de 
beneficii pentru banii pe care ei îi plătesc. Si toate astea, cu răbdare. În 
vânzarea de autoturisme premium, de exemplu, durata medie a ciclului de 
vânzare este între 3-5 luni de la primul contact cu clientul. În tranzacții 
imobiliare, durata medie este între 2 și 5 luni. Așadar, trebuie să te înarmezi cu 
multă răbdare, să nu pui presiune inutilă pe clienți dar să fii pe deplin conștient 
că ceea ce semeni azi vei culege abia după câteva luni.  
 
Asta îți va da și o idee despre cum ar trebui să-ți planifici ziua de lucru astfel 
încât fiecare zi să aibă și o parte de ”semănat” pentru a avea ce culege în lunile 
următoare.  
 

Povestea lui Alex: Când umbli după un contract mai bine de 3 ani 

Alex este un consultant de vânzări cu o bogată experiență ca vânzător și care 
chiar fusese avansat în funcția de director de vânzări. Avea în subordine câțiva 
oameni buni și un pachet de servicii bine poziționate și recunoscute în piață. În 
zona lui se afla sediul unei importante companii internaționale, potențial 
client, lider de piață și în România.  
 
Alex, înarmat cu toate instrumentele de vânzare și mult entuziasm, a obținut o 
primă vizită la departamentul de achiziții. Eșec. “Nu avem motive să schimbăm 
furnizorii actuali”. După alte câteva luni, o nouă vizită. De această dată pentru 
prezentarea unui nou serviciu. Din nou primește o respingere clară din partea 
clientului. “Nu este momentul potrivit pentru acest gen de serviciu acum. Poate 
anul următor”.  
 
Între timp Alex adună constant date despre concurența lui care deținea acel 
cont și, cel puțin trimestrial, făcea să aibă câte o întrevedere cu directorul de  
achiziții sau alți directori. Și astfel au trecut mai bine de 3 ani de la prima lui 
întâlnire cu departamentul de achiziții. Alex era răbdător și avea încredere în 
el. Într-o dimineață a primit un email în care era invitat să facă o ofertă 
punctuală pentru un anumit serviciu. Concurența lui nu se ridicase la înălțimea 
așteptărilor clientului. De la ofertă până la primul contract a fost doar un pas. 
Odată intrat între furnizorii agreați de client, relația lor comercială a fost una 
de lungă durată și foarte fructuoasă. Ce crezi că a stat la baza succesului lui 
Alex? Eu am un singur răspuns. Răbdarea și perseverența lui.  
 



 

 
Dacă respecți principiile 

vânzărilor, vei obține 
rezultate. 

Ai încredere în principii 
și în regulile de aur. Ele 
te vor conduce spre succes. 
Ai încredere nemărginită în 
produsul și serviciul tău.  
Dacă trebuie să vinzi un produs care 
nu folosește clienților tai, mai bine 
renunță și caută altceva.  
 
Începe fiecare zi cu mintea curată și alimentată cu gânduri pozitive. Se spune 
că într-o formulă simplă încape toată explicația pentru performanțele noastre. 
Această formulă arată cam așa:  
Gânduri > Emoții > Acțiuni > Rezultate.  
 
 

 
 
Acum explicitat: Gândurile pe care le ai îți vor dicta emoțiile. Emoțiile la rândul 
lor determină acțiunile pe care le vei întreprinde și evident rezultatele de la 
finalul fiecărei zile, săptămâni sau luni.  
 
Orice produs ai avea de vânzare a fost creat pentru un anumit segment de 
piață. Nu întreaga piață va fi a ta. Nu toți clienții trebuie să fie clienții tăi. 
Înțelege-ți exact segmentul tău de clienți, servește-i ireproșabil și nu te lăsa 
îngenuncheat de neîncredere. Orice NU pe care îl primești azi este doar un pas 
spre DA-urile de mâine sau de săptămâna viitoare.  
 



 

Pentru a performa ca și vânzător, gândurile tale trebuie să fie preponderent 
pozitive. De încredere în tine și în produs. De încredere în principiile 
fundamentale ale vânzărilor. Dacă tehnicile și metodele de vânzări se pot 
modifica la anumite perioade de timp, influențate de factori sociali, tehnologici 
sau politici, principiile sunt universale și neschimbate de sute de ani. Pentru că 
ele țin cont de modul în care suntem construiți ca oameni. De exemplu, cartea 
profesorului Robert Cialdini – ”Influența: psihologia persuasiunii”, deși a 
apărut doar în 1984, conține principii testate și validate de mii de ani.   
 
 

 

 

 

 

 

Așa că fii cu încredere în fiecare zi când ieși din casă sau mergi la client.Tot 

ceea ce ți se întâmplă este spre binele tău. La fel de adevărat este faptul că 

atragi ceea ce gândești. Dacă mergi cu teamă la client și te gândești constant că 

o să te refuze, este foarte posibil să se întâmple exact acest lucru. Nu vom 

insista pe acest subiect pentru că s-au scris deja milioane de cărți despre asta. 

Îți voi spune doar o scurtă istorioară.  

 

Povestea lui Andrei: Când joci cartea încrederii 

 

Ce mi-a plăcut din prima clipă când l-am cunoscut pe Andrei a fost atitudinea 
lui. De la privirea pătrunzătoare dar caldă până la strângerea de mână, totul 
îmi inspira încredere.  

Omul era deschis, tot timpul cu zâmbetul pe buze și extrem de jovial. Nu cred 
că Andrei nu avea și zile mai dificile ca și director de vânzări sau când a început 
ca și consilier relații clienți. Toți avem astfel de zile dar, cum spunea Andrei, 
unii parcă le și caută.  
 
Când l-am întrebat pe Andrei cum a ajuns de la consilier în departamentul de 
relații clienti la poziția de director de vânzări într-o afacere de peste 20 
milioane de euro vânzări anuale, răspunsul lui mi-a plăcut:  

http://event.2performant.com/events/click?ad_type=quicklink&aff_code=2bfcb744b&unique=9a6f02fef&redirect_to=http%3A//www.libris.ro/totul-despre-psihologia-persuasiunii-2011-BIT973-8495-47-4--p372633.html&st=http%3A//www.libris.ro/totul-despre-psihologi


 

“Am avut 120% încredere în mine și în potențialul meu. Nu am vrut să devin 
neapărat director de vânzări dar, indiferent unde am muncit, încrederea 
nemărginită în faptul că pot fi cel mai bun m-a ajutat enorm. Apoi am avut 
încredere în oamenii de lângă mine. Oamenii sunt frumoși și merită să ai 
încredere în ei. Evident sunt și mulți care îți vor înșela încrederea. Face parte 
din joc. 
 
Și, nu în ultimul rând, am avut încredere în produs. Am convingerea că pentru 
fiecare tip de produs, ieftin sau scump, există o categorie de clienți. Caută cu 
încredere clientul potrivit și vei vinde. Dacă încerci să vinzi un produs nepotrivit 
oricărui client al tău, vei pierde încrederea lui în tine. Totul în vânzări este 
bazat pe încredere. Dacă transmiți încredere, asta este ceea ce vei primi înapoi. 
Iar nivelul de încredere se măsoară la finalul zilei în comenzi și în bani, în foarte 
mulți bani.” 

 

 

 

  



 

 
Nu lăsa banii pe masă. 

Folosește-ți talanții. 

Orice copac care nu 
rodește va sfârși până la 
urmă ca și lemn pentru 
foc.  
 
Construiește-ți cu răbdare 
momentul potrivit și 
folosește-te de toate 
talentele cu care ai fost 
înzestrat pentru a 
înțelege nevoile și a 
prelua comanda de la 
clienții tăi.  

 
A-ți proteja clienții și a le oferi cele mai bune produse și servicii este obligația 
fundamentală a unui vânzător profesionist.  
 
 

 
 
Pentru a înțelege cum funcționează această regulă este nevoie să ai acces la 
câteva cifre. Unele sunt la tine în companie, altele sunt publice iar o parte le 
poți afla de la client. Îți vom da un singur exemplu de indicator definitoriu 
pentru capacitatea ta de fructificare.  
 
Care este procentul mediu pe care îl deții, tu ca și vânzător sau compania ta, în 
achizițiile totale ale clienților tăi, pe segmentul tău de cheltuieli. Mai precis, cât 
la sută din achizițiile de scule ale clientului Daimler Mercedes provin de la tine? 
Acest indicator se mai numește și cota de piață la client sau cota de client. Cu 



 

cât vei maximiza ca și vânzător acest indicator, cu atât vei fi mai eficient și 
profitabil. La o analiză mai detaliată vei afla spre care clienți trebuie să te 
deplasezi pentru a crește acest indicator astfel încât să nu lași banii pe masă, 
cum se spune la poker.  
 
 

Povestea lui Călin: Când vinzi mai mult decât ți-ai propus 
 
Călin este unul din cei mai performanți vânzători pe care i-am întâlnit de-a 
lungul timpului. Conducerea companiei i-a cerut să ocupe postul de manager 
de vânzări însă el a refuzat sistematic cererea lor. Argumentul lui a fost 
întotdeauna unul simplu. “Sunt cel mai bun vânzător și nu vreau să devin cel 
mai slab manager”. Ce-l făcea pe Călin special? Cum a ajuns el să domine 
clasamentul celor mai buni vânzători ani la rând? Am aflat asta când am ieșit cu 
el pe teren.  
 
În primul rând era extrem de organizat și meticulos. Când m-a luat de la hotel 
dimineața pentru a-l însoți în vizitele duble din acea zi, mi-a înmânat o foaie cu 
ruta acelei zile. Apoi, înaintea fiecarei vizite, îmi spunea care este obiectivul lui 
la acel client și ce-și dorește să obțină. Avea intențiile clar definite și toată 
discuția lui cu clientul se concentra pe acele obiective. Curios era faptul că 
fiecare comandă din acea zi era mai mare decât el își propusese. L-am întrebat 
cum face și răspunsul lui mi-a plăcut. “Nu las banii pe masă”, mi-a răspuns 
Călin. Cum așa? Mi-a explicat apoi trei metode, prin care, spunea el, crește 
valoarea fiecărei comenzi: 
 

- Rotunjirea comenzilor. Clientul cere 4 bucăți, vânzătorul aduce argumente 
pentru a comanda un set de 6 bucăți, câte sunt într-un pachet. 

- Legarea vânzării. Odată obținută o comandă dintr-un produs, oferă-i produse 
complementare prin vânzarea încrucișată. Dacă el cumpără vin, vinde-i și un 
tirbușon. Asta pentru că odată câștigată încrederea clientului este mult mai 
ușor să faci vânzare adițională.  

- Vânzarea unui produs superior. Plusând cu un mic procent suma pe care 
clientul este dispus să o plătească, îi ofer un produs superior, cu mai multe 
beneficii pentru client. 
 
Pentru a practica una sau mai multe metode de creștere a valorii comenzilor și 
a nu lăsa banii pe masă, spunea Călin, trebuie să-ți asculți clientul cu inima, nu 
cu mintea :) 
 



 

 

Fii perseverent,  

crește constant.  

Învață mereu de la tine  

și de la ceilalți. 

Învățarea a fost factorul 

determinant pentru progresul 

omenirii. Aflăm des de oameni de 

succes care au abandonat şcoala şi 

mulți îi consideră un exemplu, inclusiv, 

inclusiv Andrei, prietenul lui Paul din povestea noastră din introducere (îți mai 

amintești de el, nu?), însă puțini observă că ei nu au abandonat învățarea. 

 

Bunicul meu zicea că omul obișnuit învață din greșelile lui, omul înțelept învață 

din greșelile altora și prostul nu învață nici din greșelile lui, nici din greșelile 

altora. 

 

 

 

Să înveți înseamnă inclusiv să te dezveți. Pentru că învățarea, deși pare 

teoretică, are consecințe practice iar pentru a practica ceva nou e nevoie să te 

dezveți de practica veche. Dacă nu aplici ce ai învățat, devii cu siguranță mai 

deștept dar nu neapărat mai bun. 

 

De-a lungul anilor am auzit de nenumărate ori despre conceptele sau 

instrumentele predate că “astea-s teorii”, pentru că tendința noastră este să 

învățăm consistent în special din ceea ce ni se întamplă. 



 

 

Însă când ceea ce înveți se armonizează cu ceea ce faci, efectele și rezultatele 

cresc exponențial. 

 

Astăzi e tot mai clar că avem nevoie de multă energie pentru a face față 

tuturor obligațiilor și provocărilor personale sau care vin din exterior. 

 

Să înveți și din experiența altora înseamnă să economisești energie și să nu te 

chinui. Poți săpa o grădină cu o linguriță,  cu un hârleț sau cu un tractor. Tot tu 

ești cel care trebuie să sapi în grădină, dar energia cheltuită și timpul consumat 

sunt diferite. Poți alege orice variantă.  

 

E la latitudinea ta cu ce unelte alegi să lucrezi, dar nu te plânge că e greu dacă 

nu te schimbi și nu-ți schimbi instrumentele de lucru. Am văzut multe în 20 de 

ani de training și consultanță, dar cel mai des întâlnesc oameni care “sapă cu 

linguriţa” pentru că așa au învățat. 

 

Astăzi Andrei are regrete ca nu a investit și el mai mult în pregătirea personală. 

Își amintește atât de cele câteva traininguri la care a chiulit găsind diverse 

pretexte, cât și de unele dintre cărțile pe care le-a cumpărat dar nu a reușit să 

citească mai mult de câteva pagini, întrebându-se dacă ar fi putut face 

diferența între o carieră excelentă și una normală, dacă acum nu e prea târziu 

și dacă se mai poate face ceva. 

 

S-a întâlnit din nou cu Paul și i-a povestit aceste gânduri. Răspunsul acestuia a 

venit prompt și plin de încredere: “ Oricând te poți restarta. Oricum învățăm 

toată viața, așa că poți alege să accelerezi ritmul învățării și aplicării ACUM!” 

 

Așa că, indiferent în ce punct al carierei te afli, fă-ți un plan de învățare și 

dezvoltare personală. 

 

Observă cu atenție unde ți-e greu, ce-ți consumă prea multă energie, ce-ți 

place și învață cum să faci astfel încât să faci totul mai ușor și cu mai multă 

plăcere. Apoi aplică perseverent și măsoară rezultatele. 

 

Te asigur că o să ai surprize foarte plăcute. 

  



 

 

Iubește-ți clientii, 

iubește vânzările. 

 

Am văzut adesea vânzători care 

își confundă meseria cu o luptă 

și clienții cu inamicul. Viața lor 

profesională e un permanent 

teatru de război, sunt stresați, 

conflictuali și nu mă miră faptul că 

nu mai au energie și chef de viață.  

 

E dovedit științific faptul că starea 

interioară încordată, de luptă, 

determină revărsarea în organism a 

unor substanțe care generează inițial multă energie pentru a putea face față 

situației tensionate, dar care la final te lasă epuizat și cu senzația de 

nesiguranță. La fel de clar e că o stare de bine, de bucurie și de mulțumire 

interioară determină eliberarea unor hormoni diferiți, care îți generează 

energie și te mențin într-o stare foarte bună, generând satisfacție și fericire. 

 

Așa că toate acele îndemnuri la iubire venite din vechime pe toate canalele nu 

sunt vorbe goale, ci instrumente deosebit de puternice pentru o viață de 

vânzător performant.  

 

Diferența o face doar practica iar metoda cea mai simplă, ieftină și eficientă 

este să îți schimbi gândurile. 

 

 



 

 

Andrei trecea printr-o perioadă grea. Venise criza și parcă nimeni nu mai voia 

să cumpere nimic. Șeful nu înțelegea, veniturile lui scăzuseră dramatic și 

presiunea ratelor își spunea cuvântul. Devenise arțăgos, ura să mai iasă 

dimineața din casă și credea că toată lumea e vinovată pentru asta. Clienții i se 

păreau nesuferiți și începuse să nu-și mai dorească să iasă din birou. 

 

Nemaiștiind ce să facă a recurs la vechea metodă de căutare: lectura. A început 

să răsfoiască divese cărți, suporturi de curs și notițe personale. 

 

Într-o zi Andrei și-a amintit de proverbul “tot ce nu te omoară te întărește” și a 

început să se întrebe cum poate transforma situația sa într-o experiență 

pozitivă. 

 

Răsfoind niște notițe de curs mai vechi, a găsit o idee pe care chiar el o 

scrisese, și anume că schimbarea atitudinii față de meseria de vânzător și față 

de clienți poate fi o soluție. 

 

A început să caute partea plină a paharului, să vadă și aspectele pozitive ale 

fiecărei persoane sau situații și să fie din ce în ce mai atent la ce gândește și cu 

cine se întâlnește. 

 

Nu mică i-a fost mirarea că în doar câteva zile a început să primească aprecieri 

din partea soției și a prietenilor, dar mai ales a clienților. Vânzările au început 

să crească din nou iar clienții parcă deveniseră mai veseli, în ciuda crizei. 

 

Andrei și-a dat seama că ceea ce făcea bine acum era un mod de a-și iubi 

necondiționat meseria de vânzător și clienții.  

 

Începând cu vechile scrieri biblice și terminând cu cele mai noi lucrări de 

dezvoltare personală și motivare, tema iubirii necondiționate este extrem de 

bine tratată și susținută. 

 

Nu te costă nimic să te gândești la meseria de vânzător sau la clienții tăi cu 

întelegere, cu apreciere și cu deschidere. 

 



 

Avem uneori tendința să fim pesimiști și deprimați pentru că suntem construiți 

să vedem mai întâi negativul, din considerente legate de supraviețuire. 

Încearcă să vezi întotdeauna și partea pozitivă a paharului, pentru că vei 

beneficia de acele substanțe pozitive care îți vor face trupul, mintea și emoțiile 

mai armonioase. 

 

 

 

 

 

Scrie pe o coală împărțită în două zone, atât aspectele pozitive cât și cele 

negative ale persoanelor, situațiilor, proceselor sau întâmplărilor din viața ta. 

 

Recitește-le pe cele negative și trage concluziile necesare pentru fiecare, apoi 

citește-le pe cele pozitive și încarcă-te! Iubește-ți clienții, iubește vânzările și 

vei deveni din ce în ce mai bun! 

 

  



 

 
Bucură-te de ceea ce ai  

în acest moment 

Când mă trezesc mă bucur că 

văd, că merg singur la baie, că 

nu se trag focuri de armă în 

jurul meu, că am ceva de 

mâncare în frigider și că 

familia mi-e sănătoasă…. și tot 

așa. Deseori uităm ce înseamnă binele și începem să ne plângem. De la 

plângere și autocompătimire până la depresie nu e decât un pas. 

 

Și cine-și dorește să vadă un vânzător deprimat, ciufut și lipsit de încredere în 

el însuși? Și mai ales, cine-și dorește să cumpere de la el? 

 

Tu ce părere ai despre asta? 

  

Unul dintre cele mai importante aspecte la care ar trebui să ne gândim zilnic 

este recunoștința. Atât cercetările științifice cât și observațiile milenare 

confirmă că recunoștința îți poate da o stare interioară de bine cu impact 

major în starea personală, relația cu ceilalți și reușita socială sau profesională.   

 

Practicând recunoștința, starea noastră devine mult mai bună iar prin 

mecanismele descrise la punctul anterior, avem șanse crescute să înțelegem și 

să convingem atunci când suntem vânzători. 

 

Nu aș fi scris despre acest aspect dacă în discuțiile cu Paul  pe tema succesului 

în vânzări și în viată, acesta nu ar fi pomenit de multe ori cât este de 

recunoscător. Și a găsit multe motive! 

 

Era recunoscător pentru mașina de serviciu, pentru relația cu colegii, pentru 

familia frumoasă, pentru prieteni, pentru smartphone și pentru computer, 

pentru sănătate, pentru ploaie sau pentru soare. I-am zis că e cam ezoterică 



 

povestea asta, dar mi-a zâmbit și mi-a zis să încerc, iar dupa ce voi vedea 

rezultatele pozitive să-l sun. 

 

 

 

 

În ultimele discuții pe care le-a avut cu Paul, acesta i-a zis să practice metoda 

recunoștinței. Să-și scrie un bilet cu 20-40 de aspecte din viața lui pentru care e 

recunoscător și să le citească cu voce tare în fiecare dimineață la trezire. După 

30 de zile de practică, Andrei pare alt om… 

 

Nu e complicat și funcționează! 

Practică metoda lui Andrei, scrie-ți biletul și citește-l! 

E atât de simplu și nu ai ce pierde! 

 

În plus, vei merge cu alt tonus la client și vei putea înțelege mai bine ce-și 

dorește, îl vei putea ajuta să-și modeleze așteptările și îi vei oferi soluții mai 

bune. Va fi încântat să se întâlnească cu un vânzător tonic și optimist, care îl 

ajută să-și îndeplinească dorințele. 

 

Ce vrei mai mult? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

EUSEBIU BURCAŞ 
Am muncit pentru mine, prima firmă am înfiinţat-o în 
1992. Am muncit pentru alţii pe piaţa de capital, în 
vânzări directe, şi am condus echipe de vânzări. Din 
1998 am început să practic “sporturi extreme“, pentru 
vremea aceea – consultanţă de management şi 
vânzări. Din 2001 am început să fac şi training. 
Investesc pe piaţa de capital, afaceri online şi 
imobiliare. 

 
Timp de 4 ani am lucrat într-o multinaţională trecând de la agent de vânzări la a 
conduce echipele de vânzători, iar mai apoi am privit lucrurile din perspectiva 
antrenorului de vânzători având ocazia să pregătesc oameni din companii 
precum Ambient, Delaco, Epinvest, Autoworld, Farmec şi alte câteva zeci de firme. 
 
Misiunea mea este să învăţ românii să-şi gestioneze eficient banii şi să vândă 
profesionist. Cred că aşa vom vedea mai mult zâmbet şi bună dispoziţie în jurul 
nostru. 

 
 

 
ELIADE ROTARIU 
Sunt un adept al soluţiilor simple şi practice, care duc 
la rezultate imediate. Această orientare, pe care o 
recomand tuturor clienţilor mei, m-a ajutat mult în 
parcursul profesional, fie că a fost în 
domeniul vânzărilor, fie în management. 
   
De peste 20 ani de susţin succesul indivizilor, 

echipelor şi organizaţiilor prin activităţi integrate de consultanţă, business training şi 
coaching. Am antrenat echipe de vânzări din companii mari precum Coca Cola, 
Farmexim, Walmark, Friesland, EuroGSM, dar şi din companii antreprenoriale aflate 
la început de drum.  
 
Sunt convins că reuşita echipei şi a organizaţiei este suma armonizată a succeselor şi 
împlinirilor individuale. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îți mulțumim că ai citit acest eBook și sperăm că 

a fost unul util pentru tine.  

Te încurajăm să îți faci un plan personal de aplicare a 

lucrurilor pe care vrei să le iei cu tine din ce ai citit mai sus. 

 

Rămâi în contact cu noi!  

În curând vom lansa un nou program de  

educație pentru vânzători. 

 

 
         Sales Mastery 

https://www.facebook.com/SalesMastery.Ro/?fref=ts
https://www.facebook.com/SalesMastery.Ro/?fref=ts

