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Skuteczna sprzedaż doradcza 
 

Na szkoleniu poznasz i przećwiczysz techniki sprzedażowe oraz dowiesz się jak dotrzeć do prawdziwych potrzeb klientów. Nauczysz się zadawać 

odważne pytania i zredukujesz niepokój związany z negatywną reakcją klientów.  

 

Trening przez przeznaczony jest dla menedżerów sprzedaży, pracowników działu sprzedaży, handlowców, sprzedawców i doradców klienta.  

 

Co zyskasz? 

 Poznasz prawidłowości panujące w relacjach klient – sprzedawca. 

 Przećwiczysz najważniejsze narzędzia sprzedażowe i zmierzysz się z własnymi ograniczeniami. 

 Dowiesz się jak zbudować autorytet i mocny wizerunek swojej firmy u klienta. 

 Wypracujesz metody, które sprawdzają się na polskim rynku. 

 Nauczysz się jak sprawiać, aby temat ceny nie przysłonił innych ważnych aspektów towaru lub usługi. 

 Nauczysz się odróżniać prawdziwe potrzeby klienta, od zgłaszanych przez niego oczekiwań. 

 Rozwiniesz świadomość swoich atutów i znajdziesz wzmocnienie w obszarach stwarzających największe trudności.  
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Co wyróżnia nasze szkolenia ? 

 Swoboda wymiany myśli i ludzka atmosfera sprzyjająca dzieleniu się doświadczeniem, dawaniu i braniu wsparcia.  

 Duża liczba informacji zwrotnych od trenerów i uczestników pozwalające bardziej świadomie kształtować własny rozwój. 

 Praca wyłącznie na doświadczeniu i realności uczestników szkolenia ułatwiające uzyskanie adekwatnych podpowiedzi i duże zaangażowanie w 

warsztat. 

 Możliwość solidnej pracy nad własnymi sytuacjami, poćwiczenia i wypróbowania w praktyce proponowanych rozwiązań. 

 Propozycje konkretnych wielokrotnie sprawdzonych sposobów zachowania oraz możliwość ich trenowania pod okiem trenera, umożliwia szybszą 

naukę i opanowanie umiejętności. 

 Inspirująca teoria i ciekawe przykłady gruntujące zdobywaną wiedzę i pozwalające na głębszą refleksję. 

 Praca w małej grupie - maks. 12 osobowej pozwalająca na dużą liczbę ćwiczeń i zaangażowania.  

 

Ramowy program szkolenia: 

 Budowanie dobrego kontaktu z klientem oraz metody skutecznego rozpoczęcia rozmowy handlowej. Jak unikać szablonowych sformułowań  

i nawiązywać prawdziwy kontakt z klientem? 

 Jak radzić sobie ze stresem i własnymi programami blokującymi najbardziej opłacalne zachowania budujące kontakt?  

 Komunikujemy intencje oraz nadajemy dobry kierunek rozmowie handlowej. Budujemy opłacalny model rozmowy w oparciu o doświadczenia  

z polskiego rynku. 

 Umiejętne wychwytywanie „momentów sprzyjających finalizacji”, czyli zachowań klientów świadczących o zwiększonej szansie na podjęcie decyzji 

zakupowej.  

 Umiejętne zadawanie trudnych pytań i radzenie sobie z wymijającymi odpowiedziami.  

 Jak różne typy osobowości klienta wpływają na prezentację oferty w duchu języka korzyści?  

 Sposoby na poradzenie sobie z trudnymi momentami w procesie rozmowy handlowej.   
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Prowadzący: 
 

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.  
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Terminy i koszt uczestnictwa: 

 

  

Cena netto: 1800 PLN netto    

  

Cena obejmuje: 

 pracę trenerską w ramach 2-dniowego szkolenia,  

 materiały dydaktyczne,  

 przerwy kawowe,  

 wyżywienie dla uczestników w postaci dwudaniowego lunchu. 

  

Metody pracy:  pracujemy w grupach 8-12-osobowych, 

 tworząc symulacje wykorzystujemy kamerę video, 

 pracę opieramy na realnych sytuacjach naszych uczestników, 

 zapewniamy możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia i przez okres miesiąca po jego zakończeniu, 

 w pracy z uczestnikami wykorzystujemy metodę coachingu narzędziowego, 

 zapewniamy certyfikat ukończenia szkolenia, 

 Gwarancja Satysfakcji: jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze (po potrąceniu realnie 

poniesionych kosztów organizacyjnych). 

  

 


