
التدريب اإلفتراضي
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12 HOURS

VIRTUAL TRAINING



Every year, sales organizations invest colossal amounts of time and 
money training their sales teams. From in-depth workshops on cold 
calling to rigorous training on, there are hundreds of sales trainings 
available to foster and develop sales professionals’ technical skills.

The one thing so many of those trainings fail to cover is the 
development of people skills or emotional intelligence [EQ]. A 
common thread among industry experts is the necessity of empathy 
in modern selling, and how it can be leveraged for sales growth.

PROGRAM 
OVERVIEW 12 HOURS



Empathy is having the ability to understand or feel the experiences of 
another person from their perspective. It’s about putting yourself in their 
position and viewing the situation through their eyes – what are they 
thinking? What are they feeling? Why are they having these thoughts and 
feelings?

For those in sales, it can seem as though empathy is the antithesis of 
what the industry values. Instead of seeking to sincerely understand the 
customer’s needs or problems, it’s about doing whatever it takes towards 
securing the desired outcome.

In this Module, you will be able to build genuine trust and connection with 
customers. When you’re able to understand where they’re coming from, 
the greater ability you must influence and guide them to the right solution.

• Build Empathy Mindset.

• Identify the customer’s stressors and fears.

• Apply Empathetic listening.

• Differentiate between different types of questions.

SESSION 1
COMMUNICATE WITH EMPATHY

SESSION 1
LEARNING OUTCOMES

OVERVIEW 3 HOURS



TOPIC TOOL OBJECTIVE

 10 min.          Energizer Ice Breaker

10 min.          What is Communication Set expectations and share objectives

15 min. Experiential Game about 
Communication

Identify what is communication

 10 min.          Elements of Communication Identify elements of communication

5 min.          Communication Barriers Identify communication barriers

20 min. Virtual Activity for types of 
listening

Identify types of listening

15 min.          DISC Assessment Identify different behavioral style

30 min.          DISC Model Identify characteristics of each behavioral style

10 min. Introduction to empathy Identify elements of empathy

15 min. Sympathy Vs. Empathy
Differentiate between Sympathy and empathy and also embracing 
Empathetic Mindset

10 min. Questioning Techniques Asking the right question in the right time

30 min.          Communication situation role 
plays

Apply communication skills

SESSION 1
AGENDA

3 HOURS

Group 
Discussion

Pair
& Share Assessment Digital

Activity
Role
Play

Breakout
Rooms Chat Video

Zoom

PPTWhite 
board Flipchart



Good salespeople periodically ask themselves, “Am I delivering value 
to my customers and my company?” In this new world of sales, how we 
deliver value has changed considerably. We are no longer the only credible 
and convenient way for buyers to learn about solutions to their business 
problems and whether or not a product is right for them. Now we need to 
deliver something beyond product information and walkthroughs to add 
the kind of value that will differentiate us from our competitors.

• Identify what is authenticity to salespeople.

• Identify how to build trust with customers.

• Define the value to be delivered to the customers.

SESSION 2
SELLING WITH AUTHENTICITY

SESSION 2
LEARNING OUTCOMES

OVERVIEW 3 HOURS



SESSION 2
AGENDA

3 HOURS

TOPIC TOOL OBJECTIVE

20 min. What is authenticity?
Expectations and introduction

Define authenticity

25 min. What is authenticity to 
salespeople?

Understand the importance of authenticity to the salesperson

20 min. Sales is a win/win not a poker 
game 

Define the win/win and CLV

30 min. The new world became 2way 
dialogue between [Seller/Buyer]

Understand the importance of selling customer needs rather than 
their target 

15 min. Break Break

30 min. Deliver value to your buyers first, 
then sell your product.

Differentiate between Value and advantages 

30 min. How Do You Build Trust during 
tough times?

Explore tools to Build Trust during tough times

20 min. Acknowledge your product’s 
strengths and gaps

Differentiate the strength of your product 

15 min. Be transparent Understand how transparency is your best ally  

10 min.  Recap “kahoot” game Recap

Group 
Discussion

Pair
& Share Assessment Digital

Activity
Role
Play

Breakout
Rooms Chat Video

Zoom

PPTWhite 
board Flipchart



Solution Selling became mandatory to help sales rep. discovers the 
customer`s needs, hence, recommends the appropriate solution, products, 
or services that fulfill the discovered needs. It also became a convenient 
strategy that also shows why the offered product is the best that fits the 
customer, other than one offered by the competition. 

• Understanding the importance of solution selling during tough times 
without surrendering 

• Participants to develop an understanding the solution selling mindset

• How to apply the 6 steps efficiently

• How to stay ahead of your competitors. 

• Be intelligent about the people you see. This is a winning 
combination which means that you can be the %5 of businesses that 
thrive when things are more difficult.

SESSION 3
SOLUTION SELLING

SESSION 3
LEARNING OUTCOMES

OVERVIEW 3 HOURS



SESSION 3
AGENDA

3 HOURS

TOPIC TOOL OBJECTIVE

15 min. Energizer – Opener Activity Introduction, and facilitating the term

10 min. Program Objectives Ensure program objectives 

15 min.          Solution selling definition/Video 
funny salesman

Unify a sales mindset for the team

15 min. The pros and cons of solution 
selling

Facilitate and explain
The pros and cons of solution selling

10 min.          Why you should you use Solution 
selling

Refer answers to statistics to create awareness

10 min. The Six Steps to Solution Selling Introducing the Six Steps

15 min.
Knowing the ins and outs of the 
product and service/ Make A 
Commercial 

Create deep knowledge of every product and service your company 
offers

15 min. Identifying prospect pain
Ask or Tell? Game

To illustrate importance of discovering needs

30 min.
Starting the selling process 
through questions/ SPIN 
technique

Explain SPIN techniques

15 min. SPIN technique Role play Ensure applying the technique

15 min. The education processes
Correctly applying sales techniques from random to steps to clear 
structure.

15 min.
Providing value FAB reversed to 
BAF
Video

Explain the reversed FAB technique

15 min. Pitch Scattergories game/
different team members 

Applying BAF

15 min. Closing the sale/techniques
The 2 $ game

Applying closing the sales

Group 
Discussion

Pair
& Share Assessment Digital

Activity
Role
Play

Breakout
Rooms Chat Video

Zoom

PPTWhite 
board Flipchart



People rely on body language and tone to grasp the real meaning of 
messages. Without these cues, we misunderstand each other more quickly, 
argue more, and walk away faster from relationships. In the virtual world—
where most business is conducted—it’s even harder to communicate. If 
you want to build closer relationships with colleagues and clients, digital 
body language is your solution.

• Understanding the importance of digital body language.

• Define and implement digital body language.

• Identify how to conduct a digital meeting.

SESSION 4
DIGITAL BODY LANGUAGE AND 
LEADING VIRTUAL MEETINGS

SESSION 4
LEARNING OUTCOMES

OVERVIEW 3 HOURS



SESSION 4
AGENDA

TOPIC TOOL OBJECTIVE

20 min. Expectations and introduction Introduction to selling through new portals

20 min. Digital Body Language
What is Digital Body Language?

Define Digital body language 

20 min. How Do You Read It? Understand how to use body language in a digital platform 

30 min. Apply Digital Body language Implementing Digital Body language  

15 min. How digital body language 
shapes the customer experience

Understand the importance of digital body language 

15 min.
10 Essential Things to 
Understanding Digital Body 
Language

Understand 10 tips for better digital body language  

20 min. Leading a digital meeting Define the digital meeting

20 min. Steps for effective meeting Understand the steps for the digital meeting

20 min. Setting Clear Objective and 
agenda

Understand how to set an objective and agenda for digital meeting

10 min.  Recap “kahoot” game Recap

3 HOURS

Group 
Discussion

Pair
& Share Assessment Digital

Activity
Role
Play

Breakout
Rooms Chat Video

Zoom

PPTWhite 
board Flipchart



نظرة عامة

فــي كل عــام، تســتثمر منظمــات المبيعــات كميــات هائلــة مــن الوقــت 
ــى  ــل و عل ــى ورش العم ــا، عل ــات لديه ــرق المبيع ــب ف ــي تدري ــال ف والم
طــرق متفرقــه مــن المبيعــات بعمــق تدريجــي بدايــة مــن االتصــال 
المبدئــي إلــى التدريــب الصــارم علــى أســاليب البيــع، هنــاك المئــات مــن 
ــة  ــارات الفني ــر المه ــز وتطوي ــة لتعزي ــات المتاح ــى المبيع ــات عل التدريب

ــات. ــي المبيع لمتخصص
الشــيء الوحيــد الــذي فشــل العديــد مــن تلــك التدريبــات فــي تغطيتــه 
هــو تطويــر مهــارات النــاس أو الــذكاء العاطفــي. هنــاك خيــط مشــترك 
ــف  ــتخدام التعاط ــرورة اس ــو ض ــة، وه ــراء الصناع ــن خب ــه بي ــق علي متف

فــي البيــع الحديــث، وكيــف يمكــن االســتفادة منــه لنمــو المبيعــات.

12 ساعة



التعاطــف هــو القــدرة علــى فهــم تجــارب شــخص آخــر أو الشــعور بهــا مــن 
منظورهــم. يتعلــق األمــر بوضــع نفســك فــي موضعهــم ورؤيــة الوضــع 
مــن خــال أعينهــم - مــا الــذي يفكــرون فيــه؟ مــاذا يشــعرون؟ لمــاذا 

لديهــم هــذه األفــكار والمشــاعر؟
ــو أن التعاطــف هــو نقيــض مــا  بالنســبة لمفهــوم المبيعــات، يبــدو كمــا ل
تقــدره وتســتوعبه صناعــة المبيعــات، بــداًل مــن الســعي لفهــم احتياجــات 
العميــل أو مشــاكله بصــدق، تتجــه الصناعــة ليتعلــق األمــر بــكل مــا يلــزم 

لضمــان النتيجــة المرجــوة.
ــاء.  ــال بالعم ــة واتص ــة حقيقي ــاء ثق ــن بن ــتتمكن م ــب، س ــذا التدري ــي ه ف
عندمــا تكــون قــادًرا علــى فهــم كل مــا يشــعر بــه ويطلبــه العمــاء، كلمــا 

زادت القــدرة علــى التأثيــر عليهــم وإرشــادهم إلــى الحــل الصحيــح.

بناء عقلية التعاطف.  •
تحديد ضغوط ومخاوف العميل.  •

تطبيق االستماع المتعاطف.  •
التفريق بين أنواع األسئلة المختلفة.  •

الجلسة األولى
التواصل عن طريق التعاطف

٣ ساعات نظرة عامة

نتائج التعلم
لمحتوى الجلسة األولى



الهدفاألدواتالموضوع

نشاط للتعارفنشاط تحفيزي 10 دقائق 

ضع التوقعات ومشاركه األهدافما هو التواصل10 دقائق 

تقديم لمفهوم التواصللعبة تجريبية عن التواصل15 دقيقة

تعريف عناصر التواصلعناصر التواصل10 دقائق 

تعريف معوقات التواصلمعوقات التواصل5 دقائق

تعريف ألنواع االستماعنشاط ألنواع االستماع عن بعد20 دقيقة

تعريف استبيان  DISCاستبيان 15DISC دقيقة

حدد خصائص كل نمط سلوكي نموذج ٣0DISC دقيقة

تعريف عناصر التعاطفمقدمه عن التعاطف10 دقائق 

التفريق بين التعاطف والعطف وامتاك عقلية التعاطفالتعاطف مقابل. العطف15 دقيقة

طرح السؤال الصحيح في الوقت المناسباستخدام تكنيك األسئلة10 دقائق 

تطبيق مهارات التواصللعب أدوار )حاالت التواصل(٣0 دقيقة

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للجلسة األولى 

فرق عمل 
منفصلة

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة

مشاركة 
نشاط استبيانثنائية

زووملعب أدواررقمي

فيديوسبورة باوربوينتدردشة



ــدم  ــل أق ــكل دوري، »ه ــهم بش ــن أنفس ــات الجيدي ــو المبيع ــأل مندوب يس
ــرت  ــذا، تغي ــد ه ــات الجدي ــم المبيع ــي عال ــركتي؟« ف ــي وش ــة لعمائ قيم
الوحيــدة  الطريقــة  تعــد  لــم  كبيــر.  بشــكل  القيمــة  تقديــم  كيفيــة 
المتفــردة والمائمــة للمشــترين التعــرف علــى حلــول لمشــاكل أعمالهــم 
ومــا إذا كان المنتــج مناســًبا لهــم أم ال. اآلن نحــن بحاجــة إلــى تقديــم 
ــي  ــة الت ــوع القيم ــة ن ــات إلضاف ــج والتعليم ــات المنت ــا وراء معلوم ــيء م ش

ــينا. ــن منافس ــتميزنا ع س

تحديد ما هو ال تفرد لمندوبي المبيعات.  •
تحديد كيفية بناء الثقة مع العماء.  •

تحديد القيمة المطلوب تقديمها للعماء.  •

الجلسة الثانية
البيع بتفرد

٣ ساعات نظرة عامة

نتائج التعلم
لمحتوى الجلسة الثانية



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للجلسة الثانية  

الهدفاألدواتالموضوع

ما هو التفرد؟20 دقيقة
تعريف التفردالتوقعات والمقدمة

فهم اهميه التفرد لمندوبي المبيعاتما هو التفرد لمندوبي المبيعات؟25 دقيقة

البيع هو فوز للطرفين وليس لعبه 20 دقيقة
تعريف الفوز للطرفين وقيمه دوره حياه العميلالبوكر

أصبح العالم الجديد حواًرا ثنائًيا بين ٣0 دقيقة
فهم أهمية بيع ما يحتاجه العماء بداًل من تحقيق الهدف )البائع / المشتري(

استراحةاستراحة15 دقيقة

قدم قيمة للمشترين أواًل، ثم قم ٣0 دقيقة
التفريق بين القيمة والمزاياببيع منتجك

استكشف األدوات المطلوبة لبناء الثقة في األوقات العصيبةكيف تبني الثقة في األوقات الصعبة؟٣0 دقيقة

مّيز قوة منتجكتعرف على نقاط قوة المنتج وثغراته20 دقيقة

افهم كيف تكون الشفافية أفضل حليف لككن شفاًفا15 دقيقة

تلخيص  تلخيص لعبة kahoot 10 دقائق

فرق عمل 
منفصلة

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة

مشاركة 
نشاط استبيانثنائية

زووملعب أدواررقمي

فيديوسبورة باوربوينتدردشة



ــال  ــت والم ــن الوق ــة م ــات هائل ــات كمي ــات المبيع ــتثمر منظم ــام، تس ــي كل ع ف
فــي تدريــب فــرق المبيعــات لديهــا، مــن خــال ورش العمــل المختلفــة، ومــع ذلــك، 
فــإن إحــدى االمــور المحبطــة، هــي أن العمــاء ال يقبلــون أداء مندوبــي المبيعــات 
ــى  ــروا إل ــا يفتق ــادة م ــات ع ــي المبيع ــا، الن مندوب ــادوا عليه ــي اعت ــة الت بالطريق

القــدرة علــى كيفيــة تحديــد مشــاكل العمــاء.
ــدوب  ــاعدة من ــا لمس ــح إلزامًي ــول أصب ــم حل ــق تقدي ــن طري ــع ع ــح بي ــك، أصب لذل
المبيعــات فــي اكتشــاف احتياجــات العميــل، وبالتالــي، يوصــي بالحــل المناســب، 
أصبحــت  كمــا  المكتشــفة.  باالحتياجــات  تفــي  التــي  الخدمــات  أو  المنتجــات 
ــل  ــو األفض ــروض ه ــج المع ــون المنت ــبب ك ــا س ــر أيًض ــة ُتظه ــتراتيجية مائم اس

ــين. ــن المنافس ــه م ــم تقديم ــذي يت ــج ال ــاف المنت ــل، بخ ــب العمي ــذي يناس ال

فهم أهمية البيع عن طريق تقديم حلول في األوقات الصعبة دون   •
االستسام.

•  تطوير فهم عقلية البيع عن طريق تقديم حلول.
كيفية تطبيق الخطوات الست بكفاءة.  •

كيفية البقاء في صدارة منافسيك.  •
كن ذكيا تجاه األشخاص الذين تراهم. هذا مزيج ناجح مما يعني أنه   •

يمكنك أن تكون 5 ٪ من الشركات التي تزدهر عندما تكون األمور أكثر 
صعوبة.

الجلسة الثالثة
البيع عن طريق تقديم الحلول

٣ ساعات نظرة عامة

نتائج التعلم
لمحتوى الجلسة الثالثة



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للجلسة الثالثة  

الهدفاألدواتالموضوع

مقدمة/ شرح المصطلحنشاط افتتاحي15 دقيقة

تأكيد اهداف البرنامجاهداف البرنامج10 دقائق

تعريف البيع عن طريق تقديم حلول / 15  دقيقة 
تعريف البيع عن طريق تقديم حلول فيديو البائع مضحك

شرحإيجابيات وسلبيات بيع الحل15 دقيقة

مضاهاة اإلجابات باإلحصاءات لتأكيد الفهم لماذا يجب عليك استخدام بيع الحل10 دقائق

الخطوات السته للبيع عن طريق 10 دقائق
مقدمةتقديم حلول

معرفة التفاصيل الدقيقة للمنتج 15 دقيقة
خلق معرفة بكل منتج وخدمة تقدمها شركتكوالخدمة / لعبه قم بعمل اعان

تحديد آالم ومشاكل العميل15 دقيقة
توضيح أهمية اكتشاف االحتياجاتاسأل أو أخبر؟ لعبة

بدء اجراء عملية البيع من خال األسئلة٣0 دقيقة
SPIN technique SPIN شرح الـ

  لعبه األدوار/ SPINالتأكد من تطبيق الـ 15SPIN دقيقة

15 دقيقة
تطبيق تقنيات المبيعات بشكل صحيح 

بدل من أسلوب عشوائي إلى خطوات 
هيكليه

العملية التعليمية

 تقديم قيمه /فيديوشرح عكس أسلوب الـ FAB الى 15BAF دقيقة
BAF الى FAB عكس أسلوب الـ

تقديم لعبة الـ Scaterrgories من خال افراد الفرق تطبيق الـ 15BAF دقيقة

أساليب غلق عملية البيعتطبيق غلق عملية البيع15 دقيقة
The 2$ لعبة

فرق عمل 
منفصلة

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة

مشاركة 
نشاط استبيانثنائية

زووملعب أدواررقمي

فيديوسبورة باوربوينتدردشة



يعتمــد النــاس علــى لغــة الجســد ونبــرة الصــوت لفهــم المعنــى الحقيقي 
للرســائل. بــدون هــذه اإلشــارات، نســيء فهــم بعضنــا البعــض بســرعة أكبــر 
ــن  ــل ع ــم التواص ــي عال ــات. ف ــن العاق ــرع م ــحب أس ــر، وننس ــادل أكث ونج
بعــد حيــث تجــري معظــم األعمــال يكــون التواصــل أكثــر صعوبــة. إذا كنت 
ــد  ــة الجس ــإن لغ ــاء، ف ــاء والعم ــع الزم ــق م ــات أوث ــاء عاق ــي بن ــب ف ترغ

الرقميــة هــي الحــل الخــاص بــك.

فهم أهمية لغة الجسد الرقمية.  •
تحديد وتنفيذ لغة الجسد الرقمية.  •
تحديد كيفية إجراء اجتماع رقمي.  •

الجلسة الرابعة
لغة الجسد الرقمية وقيادة 

اإلجتماعات الرائدة عن بعد 

٣ ساعات نظرة عامة

نتائج التعلم
لمحتوى الجلسة الرابعة



الهدفاألدواتالموضوع

مقدمة للبيع من خال منصات جديدةالتوقعات والمقدمة20 دقيقة

لغة الجسد الرقمية20 دقيقة
تعريف لغة جسد الرقميةما هي لغة الجسد الرقمية؟

فهم كيفية استخدام لغة الجسد في منصة رقميةكيف تقرأها20 دقيقة

تطبيق لغة الجسد الرقمية كيفية استخدام لغة الجسد الرقمية٣0 دقيقة

كيف تشكل لغة الجسد الرقمية 15 دقيقة
فهم أهمية لغة الجسد الرقميةتجربة العماء

10 أشياء أساسية لفهم لغة الجسد 15 دقيقة
فهم 10 نصائح لتحسين لغة الجسد الرقميةالرقمية

تعريف االجتماعات الرقميةقياده االجتماعات الرقمية 20 دقيقة

فهم خطوات االجتماعات الرقميةخطوات االجتماعات الرقمية20 دقيقة

فهم اهميه تحديد هدف واضح وجدول األعمالتحديد هدف واضح وجدول األعمال20 دقيقة

تلخيص تلخيص لعبة "kahoot"10 دقائق

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للجلسة الرابعة 

فرق عمل 
منفصلة

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة

مشاركة 
نشاط استبيانثنائية

زووملعب أدواررقمي

فيديوسبورة باوربوينتدردشة
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