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Niezbędnik Handlowca

Celem projektu jest rozwijanie najważniejszych kompetencji komunikacyjnych, osobistych i sprzedażowych, potrzebnych w budowaniu dobrych relacji
handlowych zarówno z nowymi, jak i już obecnymi klientami. Szkolenia umożliwią wymianę doświadczeń i zbudowanie wspólnej filozofii pracy z
klientami, zgodnej z kulturą Państwa organizacji, w oparciu o oferowane usługi/produkty i specyfikę branży firmy.

Zajęcia skierowane są do pracowników działów sprzedaży oraz przedstawicieli handlowych.

Niezbędnik Handlowca – kompleksowy trening umiejętności handlowych:

Ponad 50 godzin praktycznych zajęć warsztatowych opartych o realia Państwa firmy i polskiego biznesu
2 indywidualne sesje coachingowe dla każdego z uczestników w cenie.
Projekt zakończony egzaminem, co motywuje uczestników do rozwoju i podnosi jego skuteczność i daje szansę sprawdzenia własnych umiejętności.
Inspirująca teoria i bogata praktyka trenerów i uczestników.
Stopniowe nabywanie wiedzy i trening praktycznych umiejętności.
Czas na refleksję, wymianę doświadczeń i budowanie indywidualnego podejścia do handlowania.
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Korzyści dla uczestników:

Wzrost samoświadomości pracowników, poprawa rozumienia ich relacji z klientami, a przez to zwiększenie elastyczności korzystania z różnych
rozwiązań i narzędzi, w miejsce dotychczasowych nawyków i automatyzmów.
Podniesienie subiektywnego poczucia mocy handlowej i przyjemności pracy z klientami.
Możliwość przećwiczenia i sprawdzenia na bieżąco proponowanych rozwiązań, aby wybrać do swojego warsztatu handlowego techniki sprawdzone
i takie, które pasują poszczególnym handlowcom.

Korzyści dla firmy:

Wzrost skuteczności pracy handlowej jak również efektywności realizacji zadań w szkolonej grupie.
Podniesienie jakości obsługi klientów i poziomu ich satysfakcji ze współpracy.
Zwrot inwestycji wyższy niż w przypadku korzystania z wielu doraźnych rozwiązań, poprzez spójność całego programu, możliwość długofalowej pracy na
otwartej, budowanej na zaufaniu relacji z trenerem.
Dzięki dbałości o osadzenie w realiach określonego biznesu, oferty, branży, szkolenia przyniosą maksimum korzyści w postaci gotowych rozwiązań
i narzędzi.

Poniższe działania są punktem wyjścia do dalszych rozmów. Szczegółowe rozwiązania uzgodnimy w oparciu o dalsze rozmowy, poznawanie Państwa
firmy i szczegółowe badanie potrzeb.

Proponujemy Państwu projekt rozwojowy, który obejmie 3 dwudniowe szkolenia oraz dla wzmocnienia efektów - realizację zadań wdrożeniowych
pomiędzy sesjami szkoleniowymi.

Projekt zakończy dodatkowy dzień follow-up połączony z egzaminem, dzięki któremu zwiększymy szansę na solidne ugruntowanie umiejętności,
uczestnicy będą też bardziej zmotywowani do czynnej pracy w trakcie trwania projektu.

W trakcie całego projektu trener będzie dostępny dla indywidualnych konsultacji z uczestnikami – telefonicznie, poprzez Skype lub mailowo.

Szkolenia proponujemy przeprowadzić w odstępie mniej więcej 5- 6 tygodni, aby wiedza i umiejętności były jeszcze świeże, a jednocześnie, aby mogły
już znaleźć zastosowanie w codziennej pracy z ludźmi.
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Szkolenie „Komunikacja w pracy z klientem.
Telefoniczne umawianie spotkań”

(2 dni warsztatowe)

•Podczas zajęć uczestnicy poznają różne style
budowania relacji handlowej, doświadczą

najważniejszych mechanizmów
komunikacyjnych i nauczą się prowadzenia
rozmów telefonicznych, których celem jest

umówienie spotkania. Dzięki symulacji
rozmowy w praktyczny sposób przećwiczą

umiejętności i otrzymają indywidualne
wskazówki od trenera.

Szkolenie „Od otwarcia spotkania po
prezentację produktu”

(2 dni warsztatowe)

•Na tym etapie uczestnicy poznają tajniki
decyzji zakupowych oraz doskonalą

umiejętności prowadzenia pierwszej rozmowy
z nowym klientem. Nauczą się również

rozpoznawać, analizować i rozumieć jego
potrzeby poprzez zadawanie odpowiednich

pytań i uważne słuchanie. Będą też mogli
poznać i przećwiczyć najważniejsze narzędzia
prezentacji oferty handlowej na przykładzie

produktów Państwa firmy.

Szkolenie „Trudne sytuacje w kontakcie z
klientem, czyli szansa na długotrwałą

relację"
(2 dni warsztatowe)

•Ostatnie zajęcia poświęcone są
umiejętnościom negocjacyjnym oraz radzenia

sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z
klientem. Będziemy pracować nad sposobami

radzenia sobie z obiekcjami, zagrywkami
handlowymi klientów, jak w poprzednich
szkoleniach opierać będziemy się o realia

Państwa branży, produktów, firmy. Pozwoli to
wypracować i przećwiczyć rozwiązania

możliwe i opłacalne do stosowania w Państwa
organizacji, co daje szansę na znaczący wzrost

wyników sprzedażowych.

Etapy przygotowania i realizacji projektu

Analiza potrzeb.
Spotkanie z szefem zespołu

handlowego.
Rozmowy z uczestnikami.

Indywidualna sesja
coachingowa. Trening

wybranej umiejętności.
Indywidualne informacje

zwrotne.

Indywidualna sesja
coachingowa. Trening

wybranej umiejętności.
Informacje zwrotne od

trenera.

Warsztat dyplomowy.
Sesja egzaminacyjna.

Wręczenie certyfikatów.
Raport poszkoleniowy.
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Zarys programów poszczególnych szkoleń

Spotkanie I. Komunikacja w pracy z klientem. Telefoniczne umawianie spotkań

Otwarcie projektu, wprowadzenie zasad pracy, zawarcie kontraktu.
Style budowania relacji handlowe.

Doświadczenie pracy w dwóch podgrupach, które mają pozornie sprzeczne ze sobą cele.
Omówienie ćwiczenia pod kątem narracji wewnętrznych i przebiegu negocjacji między grupami.
Praca na forum - wnioski dla pracy z klientami.
Dwa wymiary umiejętności handlowca: troska o interes własny i firmy, a troska o interes klienta.
4 style pracy handlowej, w stronę relacji „wygrany-wygrany”

Mechanizm projekcji i sposoby jego minimalizowania w relacji z klientem
Mechanizm projekcji, jego źródła i działanie.
Ćwiczenie w grupach diagnozujące typowe negatywne projekcje w relacji handlowej
Narzędzia komunikacyjne minimalizujące negatywne projekcje: nazywanie prawdziwych i bezpiecznych intencji, ujawnianie ludzkiej twarzy,
zadawanie pytań.

Reguła wzajemności i zasada modelowania – doświadczenie działania obu mechanizmów i możliwe ich świadome wykorzystanie w pracy z ludźmi, w
stronę prowadzenia ich ku otwartości i budowaniu zaufania.
Telefoniczne umawianie spotkań

Symulacja rozmowy telefonicznej, której celem jest umówienie spotkania – praca uczestnika z telefonem nagrana na urządzenie do rejestracji
rozmów telefonicznych
Omówienie mocnych stron rozmowy, ewentualnych zagrożeń i straconych szans – runda rozwojowej informacji zwrotnej od grupy i trenera
Zaproponowanie narzędzi i algorytmu prowadzenia bezpiecznych i skutecznych sposobów umawiania spotkań
Ćwiczenie zaproponowanych narzędzi zgodnie z metodą coachingu narzędziowego
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Zadanie wdrożeniowe I

Po pierwszym szkoleniu każdy z uczestników weźmie udział w zadaniu wdrożeniowym. Będzie ono polegało na wykonaniu przez każdego uczestnika
telefonu do trenera, którego celem będzie umówienie się na spotkanie handlowe. Trener wcieli się w rolę sekretarki/osoby decyzyjnej, a po zakończeniu
rozmowy udzieli uczestnikowi rozwojowej informacji zwrotnej. Przed odbyciem sesji telefonicznej uczestnik prześle mailowo trenerowi opis sytuacji, na
której będzie ćwiczył, aby trener mógł w możliwie realny sposób odegrać rolę sekretarki/osoby decyzyjnej.

Dzięki temu:

uczestnicy będą mogli gruntownie przećwiczyć algorytm umawiania się na spotkanie ze szczególnym naciskiem na trudną dla siebie sytuację i coraz
bardziej osadzać się w jego używaniu,
ludzie dostaną osobistą informację zwrotną od trenera, zarówno dotyczącą osobistych atutów, jak i rezerw w tej rozmowie,
efektywność projektu wzrośnie, bo zagadnienia szkoleniowe będą „żyły” pomiędzy zajęciami, motywując ludzi do pracy, myślenia, analizowania, „bycia
w przestrzeni rozwojowej”,
uczestnicy będą mogli przećwiczyć własne, bieżące trudne sytuacje w obszarze umawiania spotkań handlowych, przez co wzmocnią się i coraz bardziej
osadzać się będą w swojej roli handlowej.

Spotkanie II Od otwarcia spotkania po prezentację produktu”

Powtórzenie najważniejszych treści z pierwszego szkolenia. Refleksja na temat zadań wdrożeniowych.
Mapa spotkania handlowego – praca w grupach. Uczestnicy porządkują i nazywają etapy, według których warto poprowadzić pierwszą rozmowę  z
nowym klientem.
Wykład interaktywny „logika decyzji zakupowych”

Filozofia „zwiększania szansy na pozytywną decyzję zakupową” w miejsce tradycyjnej filozofii „sprzedawania”.
Symbolika wagi szalkowej jako metafora podejmowania decyzji zakupowej przez klienta.
Mapa spotkania handlowego a czynniki zwiększające i zmniejszające szansę na pozytywną decyzję zakupową.

Otwarcie spotkania handlowego
Praca w grupach – o co warto zadbać na początku kontaktu?
Dobre praktyki handlowe i komunikacyjne na początku spotkania handlowego.
Sytuacje trudne na początku spotkania:
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zebranie od uczestników prawdziwych lub spodziewanych trudnych sytuacji na tym etapie rozmowy,
symulacja wybranej sytuacji z użyciem kamery,
runda informacji zwrotnych od grupy i trenera,
narzędzia, algorytmy radzenia sobie w opracowywanej sytuacji,
ćwiczenie narzędzi, algorytmów w trójkach.

Poznawanie świata klienta, czyli analiza potrzeb
Model Stanowisko-Kontekst – Interesy w budowaniu relacji, rozumieniu świata rozmówcy i modelowaniu kierunku rozmowy.
Funkcja decentracji w kontakcie, czyli po co pytać i słuchać.
Pytania otwarte i zamknięte, pytania branżowe i relacyjne i ich rola w budowaniu kontaktu.
Wypracowanie w grupach listy pytań możliwych do zastosowania w firmie, branży klienta.
Sekwencja: intencja – pytania – parafrazy – podsumowanie.
Symulacja etapu analizy potrzeb na forum z użyciem kamery, omówienie w rundzie informacji zwrotnych.
Ćwiczenia w trójkach .

Prezentacja firmy, produktu, usługi
Cechy i korzyści
O czym mówić, a co pominąć?
Jak rozpoznać sygnały zainteresowania po stronie klienta i jak na nie reagować
Struktura prezentacji
Symulacja prezentacji w podgrupach

Zadanie wdrożeniowe II

Po drugich zajęciach każdy z uczestników weźmie udział w indywidualnej sesji coachingowej. Zostanie ona przeprowadzona przez telefon lub w miarę
potrzeb i możliwości w strukturach trójkowych. Ćwiczeniem objęta zostanie indywidualnie wybrana przez każdego z uczestników kompetencja.

Dzięki temu:

uczestnicy będą mogli gruntownie przećwiczyć ważną dla siebie umiejętność, fragment rozmowy,
ludzie dostaną osobistą informację zwrotną od trenera, zarówno dotyczącą osobistych atutów, jak i rezerw w tej rozmowie,
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efektywność projektu wzrośnie, bo zagadnienia szkoleniowe będą „żyły” pomiędzy zajęciami, motywując ludzi do pracy, myślenia, analizowania, „bycia
w przestrzeni rozwojowej”,
powiększy się osobisty repertuar zachowań każdego z uczestników.

Spotkanie III „Trudne sytuacje w kontakcie z klientem, czyli szansa na długotrwałą relację”

Omówienie zadań wdrożeniowych, powtórka z poprzednich sesji, refleksje na temat aktualnych doświadczeń z klientami.
Kto ma problem? Model Tomasa Gordona.
Obiekcje handlowe i sposoby radzenia sobie z typowymi zagrywkami klientów.

Zebranie od uczestników prawdziwych lub spodziewanych trudnych sytuacji na tym etapie rozmowy
Symulacje wybranych sytuacji z użyciem kamery i poszukiwanie kilku alternatywnych rozwiązań. Budowanie repertuaru reakcji na typowe
obiekcje klientów.

Finalizowanie transakcji i trudne sytuacje na tym etapie współpracy.
Negocjowanie nastawione na współpracę. Strategia negocjacji Wygrany-Wygrany i narzędzia ją wspierające.
Domykanie spotkania, budowanie zaangażowania i docenianie klientów.

Follow up z sesją egzaminacyjną (1 dzień)

Początek spotkania służy powtórzeniu, uzupełnieniu najważniejszych treści i umiejętności, jest miejscem na refleksję, podsumowanie, dopowiedzenie.
Punktem wyjścia będą prezentacje najważniejszych zagadnień ze szkoleń, przygotowane i przedstawione przez mniejsze grupy.

Druga część dnia to egzamin, składający się z części testowej (test wiedzy, pytania do wyboru i pytania opisowe) oraz z case study, w którym uczestnicy
opisują swoje planowane interwencje handlowe na określone sytuacje, a także piszą i uzasadniają sposób poprowadzenia wskazanej rozmowy.

Korzyści płynące z zakończenia Projektu sesją follow-up i egzaminem:

Uczestnicy będą jeszcze bardziej zmobilizowani do uczenia się i ćwiczenia proponowanych umiejętności
Podnosi to rangę Projektu, kończy się uroczystym rozdaniem certyfikatów
Z doświadczenia wiemy, że pomimo początkowych oporów, ludzie bardzo przykładają się do przygotowania i nauczenia, zależy im, żeby dobrze wypaść.
Państwa inwestycja zwróci się w jeszcze większym stopniu, kiedy ludzie będą mieli ułatwiony transfer wiedzy i umiejętności do środowiska pracy.
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Trenerzy:

Łukasz Pustelnik - wywodzący się z działów handlowych, trener biznesu i coach. Absolwent wrocławskiej szkoły trenerów MODERATOR oraz
międzynarodowego projektu Train-the-trainer w Hamburgu. Specjalizuje się w szkoleniach zorientowanych na komunikację między współpracownikami
i z klientem. Raz bywa doradcą w sprawie wdrażania standardów, innym razem trenerem ćwiczącym umiejętności z uczestnikami a jeszcze innym ukrytym
klientem, który ocenia efektywność. Łukasz prowadzi również warsztaty z autoprezentacji i komunikacji na studium podyplomowym przy WSNHiD oraz filii
SWPS w Poznaniu.
W pracy kładzie nacisk na interaktywną formę pracy z grupą. W projektach szkoleniowych lub coachingowych wykorzystuje metodykę EVERYTHING DISC.
Prowadzi szkolenia i coaching handlowy również w języku angielskim.
Wszystkie zajęcia z Łukaszem charakteryzują się pozytywną energią, której w sobie jako były sportowiec ma bardzo dużo.
Szkolił dotychczas dla: DGA S.A., Diagnostyka, Kreisel,  Novitus S.A., Henkel Polska, Sitag Formy Siedzenia, Pawdruk, Ruch S.A, Venga, Wyższa Szkoła Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa, Grupa VOX oraz kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego na terenie całej Polski.

Jarosław Gorczyca - psycholog pracy i organizacji – trener Grupy Szkoleniowej Halibut. Jest trenerem od 4 lat. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu
umiejętności komunikacyjnych,  coachingu, asertywności, techniki sprzedaży, zarządzanie, obsługi klienta, ocen pracowniczych. Ukończył Szkołę Wyższą
Psychologii Społecznej w Sopocie.

Brał udział w wielu szkoleniach i warsztatach takich jak: mediacje rodzinne, manager coachem, osobiste style negocjacyjne, rozwój umiejętności
konsultacyjnych, assessment/development center, zarządzanie projektami PMI i wiele innych. Jest certyfikowanym trenerem coachingu CoachU®.

W czasie prowadzonych przez siebie szkoleń wykorzystuje swoje bogate doświadczenie, zarówno sprzedażowo-obsługowe jak i menedżerskie.

Pracował m.in. dla MDK Malbork, Danuta S.A., Drobimex-Haintz, PTK Centertel, Bądź Widoczny, Pomart, TOP, Budrex, Zakłady Mięsne BARTEK, P4, BRE
Ubezpieczenia, Allegro, Diagnostyka, Alab, Mentor SA, Lisner.
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Sławomir Żydek - Trener i Coach z sześcioletnim doświadczeniem. Zanim został trenerem przechodził ścieżkę handlowca, KAM, kierownika i szefa działu.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, umiejętności szefowskich, rekrutacji, komunikacji interpersonalnej.
Swój warsztat trenerski opiera na pracy na procesie grupowym, pracy na diagnozie i na realnych problemach. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu
Kontrakt, Akademię Coachingu Relacyjnego Transmisja, uczestniczył w wielu certyfikowanych szkoleniach menedżerskich oraz HR. Posiada certyfikat
badania profilu osobowości MPA. Prowadził wydarzenia Assessment Center, jest assesorem. Swoje doświadczenia zdobywał m.in. w firmach: Coty
Polska, Danone, Levi Strauss, AIG, Murator, Polskie Książki Telefoniczne, PZU, Emerson.
W swojej pracy skupia się na prawdziwych potrzebach uczestników. Badając realia, tworzy sytuację edukacyjną sprzyjającą wypracowaniu najlepszych
sposobów na rozwiązywanie problemów biznesowych. Dostarcza niezbędnych doświadczeń, dzięki którym warsztaty są inspirującym przeżyciem.

Michał Janus - Trener i coach. Psycholog z doświadczeniem pracy w biznesie i dla biznesu. Absolwent psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie trenerskie. Przez kilka lat jednocześnie szkolił i sprzedawał usługi szkoleniowo -doradcze.
Z jego usług korzystały m.in.: PZU SA, UCB Pharma, Vistula, Intersport, Decathlon, Esselte, BP, Emerson, Solar, Deni Cler, Tupperware, Apart, Vision
Express, Fellowes, Salomon, NG2.
Specjalizuje się w szkoleniach kształtujących i rozwijających umiejętności interpersonalne w biznesie. Pomaga w rozwoju umiejętności sprzedażowych
opartych na faktycznym zainteresowaniu potrzebami klienta. Wierzy, że drogą do budowania obustronnych korzyści biznesowych jest docieranie do
ważnych, również psychologicznych potrzeb klienta i poszukiwanie sposobu odpowiedzi na te potrzeby, zgodnie z interesem własnym i firmy.
Ukończył liczne szkolenia trenerskie i coachingowe w renomowanych szkołach (Grupa TROP, Transmisja). Przechodził superwizję trenerską pod okiem
m.in. Jacka Jakubowskiego (Przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). W swojej pracy ceni autentyczne relacje, pracę
opartą na doświadczaniu. Szuka inspiracji w psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, analizie transakcyjnej.
W wolnych chwilach jeździ na rolkach, rowerze, żegluje.
Ojciec dwóch córek - Weroniki i Martynki, dla których chce być po prostu wystarczająco dobrym ojcem. Mieszka w Chorzowie.


