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Techniki sprzedaży oraz obsługa klienta  

w branży handlowo - usługowej  
 

1 - DNIOWE SZKOLENIE OTWARTE 
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Grupa docelowa 

 

 przedsiębiorcy  

 pracownicy 

 przedstawiciele  

 handlowcy 

 pracownicy BOK 

 

Cel szkolenia: 

 

Pozyskanie i praktyczne utrwalenie wiedzy  i umiejętności z zakresu:  

• prowadzenia obsługi sprzedażowej wg najwyższych standardów  

• efektywnej komunikacji z klientem i reagowania na jego potrzeby/oczekiwania  

• rozpoznawania zachowań biernych, agresywnych, asertywnych  

• sztuki budowania pozytywnych relacji interpersonalnych  

• efektywnego rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym  

 ustalenia celu rozmowy;  

 poznania możliwości kontrolowania rozmowy oraz przekazywanie informacji i 

propozycji rozwiązań.  

 Szkolenie pozwala na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych  

 
   Program szkolenia: 
 
         1. Bezpośrednia obsługa Klienta: 

 Kim jest Twój klient? 

 Jakie są oczekiwania Twojego klienta 

 

2.  Komunikacja niewerbalna – interpretacja i znaczenie  

 Definicja i elementy mowy ciała  

 Wykorzystanie mowy ciała w sytuacjach biznesowych i życiu  

 Rozpoznawanie kłamstwa  

 

3. Cel  rozmowy , cel sprzedażowy, 

  Struktura rozmowy z Klientem 

 Przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązań 

 Oczekiwania vs potrzeby Twojego klienta  

 

4. Przeprowadzenie rozmowy, wymiana informacji 

 Narzędzia, które pozwalają utrzymać kontrolę nad rozmową  

 Proste i praktyczne zasady budowania jasnych i klarownych wypowiedzi  

 Jak wykorzystać w rozmowie pozytywny język korzyści  

 W jaki sposób nawiązywać do wypowiedzi Klienta czyli tzw. technika logicznej 

perswazji. 

 

 



 

5.  Jak skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem?  

 Emocje – ich rola i kontrolowanie  

 Jak walczyć ze strachem, lękiem i brakiem pewności siebie.  

 6 kroków do opanowania złości  

 Zarządzanie stresem  

 

6. Inteligencja emocjonalna w negocjacjach i sprzedaży  

 Wprowadzenie do tematyki negocjacji  

 Negocjacje według Diamonda i “2 No, 1 Now”  

 Złota reguła sprzedaży osobistej i sprzedaż konsultacyjna  

 10 błędów najczęściej popełnianych przez sprzedawców  

 O trudnej sztuce pozyskiwania Klientów 

 

 
 
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia : 

 

W zakresie wiedzy: 

Uczestnik uzyskał i utrwalił wiedzę z zakresu:  

- prowadzenia obsługi sprzedażowej wg najwyższych standardów, 

- skutecznej komunikacji z klientem i właściwego reagowania na jego oczekiwania, 

W zakresie umiejętności: 

Uczestnik zdobył umiejętność: 

-rozpoznawania zachowań asertywnych, agresywnych i biernych, 

- nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich, 

- radzenia sobie z powstałymi trudnościami w czasie rzeczywistym, 

- kontrolowania przebiegu rozmowy i negocjacji 

- określenia celu prowadzonej rozmowy biznesowej  

W zakresie umiejętności społecznych: 

Uczestnik zdobył i rozwinął umiejętności komunikacyjne, i radzenia sobie ze stresem i 

emocjami. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE 

 
 

 

1. Termin: 16.07.2019 r.  
2. Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10.00 – 17.00 
3. Cena warsztatu:  299,00 zł* / 1 osoba / 1 dzień 
 

Inwestycja obejmuje: 
 realizację programu szkolenia,  
 materiały szkoleniowe,  
 certyfikat ukończenia szkolenia. 

 
* Cena nie obejmuje ewentualnych dojazdów oraz noclegów Uczestników. 

   Podana inwestycja jest wartością netto, należy doliczyć 23% VAT. 

 

 
 

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU! 

 

DAGMARA KRAWCZYK 

MOBILE: 535 800 445 

TEL: 52 330 69 60 

 

   

 
 
 
 

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego 
lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.  

Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Zamkniętych: 

 Kamila Zalewska  
TEL: 52 330 69 60 

zamkniete@winners-szkolenia.pl 
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TRENER 
 

 

TRENER: WŁODZIMIERZ SOSNOWSKI  

 

 
Certyfikowany trener biznesu i coach.  Zyskał rekomendację trenerską I i II stopnia 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent Psychologii społecznej w 
Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada certyfikaty „Zarządzania 
projektami” PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practicioner. Ukończył również 
specjalistyczny kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami.  
Karierę zawodową rozpoczął jako Główny Specjalista ds. KR, Sportu i Turystyki w Ośrodku 
Sportowo-Wypoczynkowym „Warszawianka”, gdzie zajmował się organizacją działalności 

kulturalno-wypoczynkowej dla gości ośrodka, a także organizacją 
konferencji, zjazdów i sympozjów – zarówno krajowych, jak i 
zagranicznych. Następnie, przez 9 lat, sprawował urząd 
Naczelnika Gminy, Sekretarza Urzędu w Urzędzie Miasta 
Stołecznego (Nieporęt, Serock). Zarządzał Gminą i Urzędem, jako 
organizacją oraz koordynował inwestycje w charakterze 
Zastępczego lub Generalnego Wykonawcy. Przez kolejnych 8 lat 
zajmował stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego 
Geomaxx S.A., gdzie zajmował się przygotowywaniem i realizacją 
inwestycji w zakresie telekomunikacji oraz pracami 

towarzyszącymi z zakresu energetyki, drogownictwa, geodezji, budownictwa itp. Był również 
Pełnomocnikiem Zarządu w firmie Zoriona Sp.z o.o. Prowadził audyty w firmach 
zewnętrznych, negocjacje, mediacje oraz doradztwo bieżące. Przygotował imprezy 
społeczno-kulturalne dla ponad 4000 osób („NajStar Koncert” – 1 oraz „NajStar Koncert – 
2”). Ponadto pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu Agencji Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. 
i Kierownika Oddziału w Warszawie. Koordynował selekcję, rekrutację i pracę tymczasową, 
zajmował się badaniem rynku, a także prowadzeniem szkoleń i coachingów. Do jego 
sukcesów należy znaczny wzrost wolumenu zatrudnionych pracowników tymczasowych i 
wyników sprzedaży. Od 2014 roku współpracuje z Hort-Cafe Sp.j. – pierwotnie jako Manager 
Punktów Handlowych, następnie jako Trener i Coach. Zarządzał punktami gastronomicznymi 
oraz zespołem 20 osób, zajmował się rekrutacją i selekcją pracowników. Opracowuje 
programy szkoleń, prowadzi szkolenia i coachingi dla sprzedawców, kelnerek, kierowników 
punktów handlowych, kawiarni i managerów w Rzgowie i Łodzi.  
Od 2011 roku zrealizował ponad 1400 godzin szkoleń w charakterze Trenera i Coacha dla 
firm i instytucji z różnych branż, m.in.: budownictwo, FMCG, handel i usługi, finanse, 
hotelarstwo, gastronomia, NGO i wielu innych. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie: 
komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, marketingu, zarządzania zespołem, 
czasem, zmianą, przez cele, wiekiem; radzenia sobie z emocjami, stresem, konfliktem i 
krytyką.  Zyskał „Laur Eksperta” dla produktu szkoleniowego „Akademia Dobrej Sprzedaży” 
– w Konkursie Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic. Ponadto zyskał tytuł 
„Efektywny Trener Biznesu” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie PSTD. W 
czasie ponad 30-letniej kariery zawodowej koordynował inwestycje o łącznej wartości ok. 
160 milionów złotych. 
 
 

 
 

 

 



 

 

METODY PRACY NA SZKOLENIU 
 

 

 

Warsztaty: mają na celu wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników podczas 

wprowadzania nowych umiejętności lub pojęć, a następnie stosowania ich poprzez 

ćwiczenia w grupach. Zazwyczaj skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętności i 

zdolności związanych z określonym, szerszym zagadnieniem.  

 

Testy, kwestionariusze: podczas prowadzonych szkoleń, uczestnicy indywidualnie 

rozwiązują testy i kwestionariusze dotyczące tematu prezentowanego materiału. 

Pozwalają one na „zdiagnozowanie” mocnych stron uczestników oraz pokazanie 

aspektów, nad którymi trzeba popracować. 

 

Case study (analiza przypadków): metoda ta rozwija umiejętności analityczne i 

rozwiązywanie problemów. Pozwala również rozpatrywać rozwiązania dla kompleksowych 

zagadnień. Metoda ta pozwala uczestnikom zastosować nowo zdobytą wiedzę i 

umiejętności. 

 

Burza mózgów: ćwiczenie to pozwala na twórcze generowanie nowych pomysłów. 

Zachęca do uczestnictwa, ponieważ wszystkie pomysły są zapisywane. Jeden pomysł 

może zainicjować szereg innych. Ćwiczenie bazuje na doświadczeniu i wiedzy grupy.  

 

Odgrywanie ról: stwarza możliwość wcielania się w role innych osób i spojrzenie na 

zagadnienie z nowego punktu widzenia. Uczestnicy ćwiczą nowo nabyte umiejętności. 

Odgrywanie ról umożliwia analizę zalet i wad wybranych rozwiązań. 

 

Gry symulacyjne: symulacje umożliwiają uczestnikom nabycie praktycznych 

umiejętności poprzez uczenie się na bazie ich własnych doświadczeń nabytych w czasie 

trwania symulacji. Gra symulacyjna stanowi w miarę wierne odtworzenie złożonej sytuacji 

firmy, jako całości, wybranego wycinka rynku, czy też obszaru funkcjonalnego 

przedsiębiorstwa. Uczestnicy, kreują wirtualną rzeczywistość firmy czy rynku, w ramach, 

której dokonują określonych operacji - produkują, sprzedają, kupują, negocjują, 

konkurują o klientów, kierują przepływem środków, itp. 

 

Dyskusja: generuje idee i doświadczenia grupy. Umożliwia aktywny udział wszystkich 

uczestników szkolenia. To efektywne narzędzie stosuje się po prezentacji, filmie lub 

zagadnieniu do analizy.  

 
 

CO NAS WYRÓŻNIA: 

- nabywanie wiedzy i umiejętności przez doświadczenie naszych trenerów, 

- wysoki poziom dynamiki szkolenia, 

- nowatorskie case’y, ćwiczenia, 

- posiadamy zespół trenerów praktyków z wieloletnim doświadczeniem, 

- oferowana jakość usług jest na najwyższym poziomie, 

- przejrzyste materiały szkoleniowe, 

- innowacyjne narzędzia dydaktyczne, 

- nowoczesne metody prowadzenia szkoleń 

 



 

 

 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
 

 

„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w dobrej atmosferze. Poruszone zostały ważne 

aspekty z zakresu, który obejmowało szkolenie. Informacje i umiejętności przekazane przez świetną 

trenerkę z bogatym doświadczeniem przydadzą się każdemu, komu zależy na podniesieniu swoich 

kwalifikacji zawodowych.” 

Tomas Baltushka 

www.top-ten.com.pl 

„To było naprawdę szkolenie a nie odczytana prezentacja. Trener poprzez aranżowanie różnego 

rodzaju scenek pobudzał nasze umysły do kreatywności. Dyskusjom nie było końca, czas minął za 

szybko.” 

Magdalena Niemiec 

www.tako-ar.eu 

„Dziękuję prowadzącemu szkolenie za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i indywidualne 

podejście do uczestników szkolenia.” 

Krzysztof Reliszko 

Export- Import E.M. Dobrzyński 

„Chcemy podziękować za fachowe, kompetentne i skuteczne szkolenie oraz potwierdzamy doskonałą 

komunikatywność i duże doświadczenie.” 

Pracownicy Sternal International 

www.sternal.com.pl 

„Bardzo dziękujemy za przeprowadzone szkolenie. Pan prowadzący świetnie przygotowany z zakresu 

wiedzy o naszej działalności, sympatyczny i pomocny. Wiele wskazówek na pewno wykorzystamy w 

naszej pracy.” 

Małgorzata Mendalka 

www.transserwis.pl 

„Szkolenie dające dobry fundament do opracowania własnej strategii sprzedaży. Wiele praktycznych 

informacji, bez zbędnego owijania w bawełnę.” 

Robert Rembiasz 

www.restal-stg.pl 

„Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, merytorycznie i praktycznie poruszone aspekty 

umiejętności sprzedażowych. Bardzo miła atmosfera, świetna Trenerka, przyjazne miejsce. Polecam.” 

Angelika Jagielska 

www.ckis.tczew.pl 

„Podczas szkolenia w Łodzi pierwszy raz miałyśmy okazję uczestniczyć w tak fantastycznym 

spotkaniu. Zmagania w pracy z różnymi sytuacjami okazują się w bardzo prosty a zarazem kreatywny 

sposób do zrealizowania. Prowadzący spotkanie świetnie obrazowo, życiowo jak i zabawnie przekazał 

bogate doświadczenie i wiedzę. Bardzo polecam szkolenie organizowane przez tą firmę.” 

Ania i Kasia 

www.sttb.pl 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
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„Fachowa kadra szkoleniowa, prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie, polecam wszystkim 

zaczynającym pracę w sprzedaży!!!” 

Piotr Hordecki 

KAROMI Sp. z o.o. 

 

 „Szkolenie prowadzone w luźnej i sympatycznej atmosferze. Prowadzący prezentował bardzo bogatą 

wiedzę teoretyczną, ale również, co ważne, i praktyczną. Polecam firmę Winners!!!!” 

Paulina Zwolińska 

www.wspon.org.pl 

„Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, pomogło w promowaniu produktów naszej firmy oraz 

budowaniu na zewnątrz pozytywnego jej wizerunku. Oceniam szkolenie, jako wysoce profesjonalne. 

Technika szkolenia powoduje łatwość przyswajania przekazywanych wiadomości a wpływ na to ma 

również wiedza, doświadczenie dydaktyczne i wysoka kultura osobista prowadzących.” 

Krystyna Rzepa 

www.apator.com 

„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, nie było nudno (nikt nie ziewał). Miły, obeznany w 

temacie prowadzący, który fachowo przekazał nam temat. Pełne zadowolenie, pełen pozytyw! Widać, 

że prowadzący przygotowany i "żyjący" a nie taki, co ględzi i przynudza. Takich właśnie ludzi Nam 

trzeba. Wielki plus też za to, że trener ma doskonały kontakt z ludźmi. Dziękuję i pozdrawiam.”  

Piotr Wagner 

www.mikrokosmos.edu.pl 

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, dużo ciekawych zagadnień popartych 

ćwiczeniami praktycznymi, miła atmosfera, firma godna polecenia.” 

Angelika Zielińska 

www.elkomsystem.pl 

„Brałam udział w 2 dniowym szkoleniu we Wrocławiu o tematyce Psychologia zarządzania. Jestem 

przekonana, że dzięki szkoleniu moje relacje z klientami się polepszą i będzie mi dużo łatwiej 

nawiązać pozyskać nowych klientów. Szkoleniowiec popierał wiele faktów przykładami, dzięki czemu 

już dziś, kilka dni po szkoleniu, widzę zmiany w postępowaniu z klientami i efekty mojej przemiany. 

Polecam wszystkim bardzo serdecznie szkolenie z zakresu Psychologii lub tez innych tematów, 

zapewne równie interesujących i przynoszących pożądany efekt.” 

Magda Chudeusz 

www.mcmservice.pl 

„Polecam szkolenie, pełen profesjonalizm, idealne podejście do uczestników szkolenia. Trener bardzo 

doświadczony.” 

Katarzyna Szałek 

www.pomerania.pl 
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