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INTRODUCTION:
Marketing and sales is getting harder
and the adage of sales being more of an art
than a science has never been further from truth.
Changes in market, customer, technological and
competitive landscapes mean that traditional
methods of selling and approaches of sales
management do not suffice in increasingly
complex world. As we shape game changing
initiatives for our clients the typical challenges
we are helping them address include Savviers
customers, buyer sophistication, channel
proliferation, social media, net margin and cost
of sales focus, talent shortages, self-service
opportunities, mobile platform, new sales
technology platforms. These challenges demand
well thought through and well executed solutions,
spanning all dimensions of selling from strategic
to operational and cultural.

WHO SHOULD ATTEND?
Attending a Marketing and sales training course
is a must for every staff working in the marketing
and sales filed in industries working in direct

COURSE OBJECTIVES
At the end of the course, attendees will be able to:
•
Understand the importance of
marketing and sales inside the banking sector.
•
Understand the main marketing
principles and apply them in their product and
services promotion.
•
Understand the sales techniques and
business éthique approach.
•
Recognize the ideal sales process from
approaching the prospect to closing the deal.
•
Prepare well for any meeting and get
to know how to build rapport with people they
are meeting.
•
Understand the importance of public
relation and it impact on marketing and sales.
•
Manage clients’ objection in assertive
communication style.
•
Handle customer relationship
management for future business deals.
•
Recognize thenew digital era and its
impact on the sales techniques during and
after covid19.

contact with customers

SPEAKER:
MR. ELIAS P. AZZAM

HEAD OF MARKETING DEPARTMENT
•

Head of Marketing Department Credit Libanais bank. Lebanon

•

Teacher at ISEB (Higher institute for banking studies). Lebanon

•

Teacher at Saint Joseph University. Lebanon

•

Accredited Speaker at the Union of Arab banks.

MARKETING AND SALES IN THE BANKING PROFESSION

MAIN TOPICS
DAY 1
SESSION ONE:
• Marketing & sales effect inside the banking
sector.
• The market competition inside the banking
sector.
SESSION TWO:
• Understanding consumer behavior.
• Sales techniques and process to follow.
o
Things to know before attending
		any meeting
• Body language in the business world.
• How to manage objections.

DAY 2
SESSION ONE:
• AIDA model.
• Public relation & its impact on Marketing & sales
o
Lobbying
o
Financial communication.
SESSION TWO:
• The emotion & the art of negotiation with a client.
• How to negotiate within different cultures.
• The surprising power of questions.

DAY 3
SESSION ONE:
• Marketing segmentation and targeting
• Selling a service V/S selling a product.
• Omni channel and the 360-degree approach
SESSION TWO:
• The digital payment era and its impact
on sales: (Block chain technology, Mobile
payment/Wallets payment…) during and
after covid19.
• The importance of data base (Following up
and building database).
• Case study
• Course evaluation.

PARTICIPATION FEES

400$

SPECIAL OFFER
Banks wishing to nominate unlimited number of attendees to attend this webinar, can benefit from
the special offer of 3000$ only.

MEANS OF PAYMENT
A transfer to our account in USD  at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510
Iban no:  JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks
For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

التسويق واملبيعات في املهنة املصرفية

مقدمة :

أصبح التسويق والمبيعات أكثر صعوبة وأصبح القول المأثور بأن

المبيعات فن أكثر من كونه عل ًما بعيدًا عن الحقيقة .التغييرات في السوق
والعمالء والمناظر الطبيعية التكنولوجية والتنافسية تعني أن األساليب
التقليدية للبيع وأساليب إدارة المبيعات ال تكفي في عالم يزداد تعقيدًا،
بينما نشكل مبادرات تغيير اللعبة لعمالئنا ،فإن التحديات النموذجية التي
نساعدهم على معالجتها تشمل :عمالء  ، Savvierوتطور المشتري،
وانتشار القنوات ،ووسائل التواصل االجتماعي ،والهامش الصافي وتكلفة

األهـداف:
في نهاية الدورة ،سيكون المشاركون قادرين على:
• فهم أهمية التسويق والمبيعات في القطاع المصرفي.
• فهم مبادئ التسويق الرئيسية وتطبيقها في ترويج منتجاتهم
وخدماتهم.
• فهم تقنيات المبيعات ونهج األعمال التجارية.

التركيز على المبيعات ،ونقص المواهب ،وفرص الخدمة الذاتية ،ومنصة
الهاتف المحمول ،منصات تكنولوجيا المبيعات الجديدة .تتطلب هذه
التحديات حلولاً مدروسة جيدًا وتنفيذها جيدًا ،تغطي جميع أبعاد البيع من
االستراتيجية إلى التشغيلية والثقافية.

الـمشـاركـون المسـتـهـدفـون:

• التعرف على عملية البيع المثالية من االقتراب من العميل المحتمل
إلى إتمام الصفقة.
• االستعداد جيدًا ألي اجتماع وتعرف على كيفية بناء عالقة مع
األشخاص الذين تلتقي بهم.
• فهم أهمية العالقات العامة وتأثيرها على التسويق والمبيعات.
• إدارة اعتراضات العمالء بأسلوب اتصال حازم ومرن.

أمرا ضروريًا
يعد حضور دورة تدريبية في التسويق والمبيعات ً
لكل موظف يعمل في مجال التسويق والمبيعات في الصناعة
المصرفية وتلك التي تعمل على اتصال مباشر مع العمالء ،وعلى
وجه الخصوص موظفي الفروع والمكتب األمامي .Front Desk

المحاضر
األستاذ الياس عزام

رئيس ادارة التسويق

	•رئيس ادارة التسويق في بنك اإلعتماد اللبناني -لبنان
	•مدرس في ( ISEBالمعهد العالي للدراسات المصرفية) -لبنان
	•مدرس في جامعة القديس يوسف  -لبنان
	•مدرب معتمد لدى اتحاد المصارف العربية

• التعامل مع إدارة عالقات العمالء للصفقات التجارية المستقبلية.
• إستيعاب العصر الرقمي الجديد وأثره على تقنيات البيع أثناء
وبعد كوفيد

التسويق واملبيعات في املهنة املصرفية

الـمـواضـيـع الرئـيـسـيـة:
اليوم األول:
الجلسة األولى:
	•تأثير التسويق والمبيعات في المهنة المصرفية.
	•منافسة السوق داخل القطاع المصرفي.
الجلسة الثانية:
	•فهم سلوك المستهلك.
	•تقنيات المبيعات والعملية التي يجب اتباعها)Play role(.
       -أشياء يجب معرفتها قبل حضور أي اجتماع
	•لغة الجسد في عالم األعمال.
	•كيفية إدارة االعتراضات)Play role(.

اليوم الثاني:
الجلسة األولى:
	•نموذج .AIDA
	•العالقات العامة وأثرها على التسويق والمبيعات
        -تقنيات التواصل في القطاع المصرفي.
الجلسة الثانية:
	• العاطفة وفن التفاوض مع العميل.
	• كيفية التفاوض داخل الثقافات المختلفة.
	• القوة المدهشة لألسئلة.

اليوم الثالث:
الجلسة األولى:
	•تجزئة التسويق واالستهداف
	•بيع خدمة مقابل بيع منتج.
	•قناة  Omni Channelونهج  360درجة
الجلسة الثانية:
	•عصر الدفع الرقمي وتأثيره على المبيعات( :تقنية Block
 ، chainالدفع بواسطة الهاتف المحمول  /دفع المحافظ  )...
أثناء وبعد .covid19
	•أهمية قاعدة البيانات (المتابعة وبناء قاعدة البيانات).
	•دراسة حالة متكاملة
	•تقويم الدورة.

رسم االشتراك400$ :
عرض خاص

بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص
وقدره  3000دوالر أميركي فقط.
MEANS OF PAYMENT
A transfer to our account in USD  at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks
For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org
#unionofarabbanks

www.uabonline.org

Follow us on social medias

