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Grupa docelowa 
 

 handlowcy i sprzedawcy, 
 przedstawiciele handlowi, 
 pracownicy biur obsługi klienta, 

 kierownicy i menedżerowie sprzedaży, 
 właściciele firm, uczestniczący w procesie sprzedaży. 

 
Cel szkolenia: 
 
Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji sprzedażowych. Wzrost wiedzy i umiejętności w 
zakresie stosowanych technik sprzedaży oraz intencjonalnego panowania nad procesem kontaktu z 
klientem, bazującym na sposobie zachowania sprzedawcy i doborze argumentacji i perswazji. 
Nabędzie umiejętności prezentacji handlowej i budowania przewag konkurencyjnych na rynku.  
Uczestnik zdobędzie i podniesie kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego 
słuchania, przetwarzania informacji i budowania relacji.  Posiądzie zdolność 
analitycznego myślenia,  umiejętnego organizowania pracy i radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych i nietypowych. 
 
 
Program szkolenia:  
 
Budowanie relacji z Klientem poprzez dopasowanie 

 Psychologiczne mechanizmy w kontaktach z Klientem 
 Komunikacja werbalna - zwroty, słownictwo, savoir vivre 
 Efekt aureoli i efekt rogów – elementy komunikacji niewerbalnej 
 Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych 
 Świadome zastosowanie aktywnych sposobów budowania relacji 

 
Co interesuje Klienta? – dotarcie do potrzeb i oczekiwań 

 Nie sprzedawaj od razu - Pytaj! - postawa „badawcza” – czym jest i jak ją budować? 
 Funkcjonalny podział pytań - jak z nich korzystać w procesie docierania do informacji 

potrzebach Klienta? 

 Okazywanie szacunku klientowi i porządkowanie informacji - rola aktywnego słuchania w 
procesie 

 badania potrzeb Klienta 
 
Zaprezentuj atrakcyjnie swój produkt 

 Model cecha – zaleta - korzyść 
 Praca z językiem korzyści 

 
Zachęć Klienta do sprzedaży wiązanej – cross-sell 

 Jak dobry kontakt z Klientem przełożyć na nową sprzedaż? 
 Generowanie nowej potrzeby Klienta 
 Prowadzenie skutecznych negocjacji – reguły wywierania wpływu wg R. Cialdiniego 

 
Obiekcje cenowe i inne 

 Sposoby radzenia sobie z najstarszą grą handlową - wysoka cena: 
 Odsuwanie momentu podania ceny, 
 Podawanie ceny wraz z korzyściami, 
 Cecha wyróżniająca, 
 Metoda bilansowania. 
 Psychologia postrzegania ceny - mit ceny. 
 Psychologiczne zasady udzielania rabatów - sztuka czynienia ustępstw. 
 Radzenie sobie z obiekcjami dotyczącymi porównania z konkurencją. 



 

 
 
Zamykanie transakcji 

 Rozpoznawanie sygnałów gotowości zakupu 
 Techniki przyspieszające podjęcie decyzji o finalizacji sprzedaży 
 Trening zamykania transakcji – warsztat 

 
Sesja z trenerem 

 Indywidualne rozmowy z uczestnikami 
 Sesja pytań  do trenera 

     
Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 
 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Nabędzie wiedzę w zakresie różnic wynikających z przyjętej 
strategii sprzedawcy, posiądzie wiedzę w zakresie zastosowania narzędzi wywierania wpływu i języka 
perswazji, skutecznego zastosowania ich podczas rozmowy z klientem. Posiądzie wiedzę w zakresie 
standardów obowiązujących w profesjonalnej obsłudze klienta. Będzie rozumiał potrzeby i 
wymagania klientów oraz pojęcie motywacji. Nabędzie umiejętność rozpoznawania różnych typologii i 
motywacje klientów, a także preferowany przez siebie sposób sprzedaży i obsługi klienta. Posiądzie 
wiedzę, jak skutecznie zadawać pytania otwierające komunikację, motywujące do zakupu, 
angażujące klienta do rozmowy handlowej i stosować techniki zamykające sprzedaż. Nabędzie 
umiejętność prezentacji oferty bezpośrednio i przez telefon, a także radzenia sobie z zastrzeżeniami i 
obiekcjami klienta występującymi w procesie sprzedaży. Posiądzie umiejętność doskonalenia języka 
perswazji i narzędzi wspomagających prezentację handlową oraz zdolność postrzegania obiekcji 
klienta  jako okazji do dalszej sprzedaży i budowania relacji z klientem, a także zdolność działania 
zespołowego dla zapewnienie wysokich standardów sprzedaży i obsługi. W ramach szkolenia 
uczestnik zdobył i podniósł kompetencje społeczne w zakresie  budowaia relacji, 
umiejętnego słuchania, przetwarzania informacji. Nabył wiedzę jak  umiejętnie 
organizować pracę i radzić sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych. 
 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA  

 
 

  Warunki organizacyjne 
 

1. Termin szkolenia:  

2. Forma szkolenia:  

3. Czas trwania: 

4. Koszt szkolenia 

24-25.06. 2021r. 

Szkolenia zdalne - program zoom 

2 dni - zajęcia od 09:00-16:00  

499 zł netto/ za osobę/ za 2 dni szkolenia ( PROMOCJA DO 

14.05.2021r, cena poza promocją 2400 zł netto) 

Możliwość otrzymania certyfikatu imiennego w formie papierowej 

wysłanego kurierem - dodatkowo koszt 50 zł netto ( w cenie każdy 

uczestnik otrzyma certyfikat w formie pdf drogą mailową) 

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. 
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: - Procesor 2-rdzeniowy 
2GHz lub lepszy (zalecany 4-rdzeniowy) - 2GB pamięci RAM 
(zalecane 4GB) System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 
10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) Przeglądarka 
internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari 
Stałe łącze internetowe o prędkości min1,5 Mbps. 

                                                     
 

POTRZEBUJESZ INNEGO SZKOLENIA - SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI - 

biuro@winners-szkolenia.pl  TEL. 531 801 806 
 



 

 

TRENER: PIOTR  
 

 

Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener Structogram® Training 
System, metody badawczej identyfikującej podstawową strukturę osobowości u 
człowieka, którą odkrył prof. Paul D. MacLean. Konsultant modelu 
psychometrycznego MTQ48, pozwalającego na zbadanie odporności psychicznej 
i wdrożenie odpowiedniego programu rozwojowego podnoszącego odporność 
psychiczną. Absolwent zarządzania i finansów na dwóch uczelniach. 
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Gospodarki.  
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą, obsługą 

klienta, zarządzaniem, kompetencjami osobistymi i interpersonalnymi. Posiada 19-letnie doświadczenie 
w sprzedaży, które zbierał w międzynarodowych instytucjach. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu 
technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki 
franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich 
specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Przez 
13 lat zarządzał zespołami sprzedażowymi w branży finansowej (m.in. Citibank Handlowy, PKO BP, 
EFG Eurobank Ergasias, Żagiel SA, Arum SA, Expander Advisors) gdzie odpowiadał za rekrutację, 
coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji 
osobistych. Specjalizuje się w projektach rozwojowych, które mają na celu zaangażowanie pracowników 
w cele organizacji w obszarach: aktywnej sprzedaży (B2B, B2C), zarządzania zespołami, oraz 
zwiększania efektywności osobistej. Jako trener i konsultant współpracował m.in. z następującymi 
branżami: finansową, medyczną, produkcyjną, reklamową, odzieżową, edukacyjną, wellness, 
budowlaną, kosmetyczną, spożywczą. Trener posiada WIELOLETNIE doświadczenie w tematyce 
AKADEMII MENADŻERA. 
 
 
 
NASZ WPIS DO RIS: 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) 

Instytucja szkoleniowa: 

WINNERS ANNA KACZMAREK 
Numer ewidencyjny:2.04/00108/2013 
Status: Aktywny 
Data wpisu:2013-09-24 
Rok kontynuacji działalności:2021 

 
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=23219 
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OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
 

 

 „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.  

Angelika Jagielska 

www.ckis.tczew.pl 

 

„Fachowa kadra szkoleniowa, prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie, polecam !!!” 

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 

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

doświadczony.” 

Katarzyna Szałek 

www.pomerania.pl 
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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, 
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