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Trening Umiejętności Handlowych

Dwudniowe szkolenie skupia się na rozwoju najważniejszych umiejętności sprzedawcy ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Celem projektu jest wypracowanie konkretnych narzędzi pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika, które pomogą mu
budować długotrwałe i partnerskie relacje handlowe.

Szkolenie przeznaczone jest dla zespołów osób zajmujących się aktywną sprzedażą na różnych stopniach zaawansowania zawodowego.

Korzyści dla uczestnika:

Zwiększenie świadomości własnych zasobów, przez co wzmocnią się w roli sprzedawców.
Przećwiczenie ważnych umiejętności handlowych przydatne na poszczególnych etapach rozmowy handlowej - od nawiązywania kontaktu do finalizacji
sprzedaży.
Przyswojenie i przećwiczenie sprawdzonych metod radzenia sobie z niechęcią i sprzeciwem klientów poprzez docieranie z poziomu ich stanowisk do
poziomu interesów.
Poznanie najważniejszych mechanizmów psychologicznych wpływających na budowanie relacji z klientami.
Szansa na pracowanie na własnych sytuacjach z klientem.
Zyskanie nowej, świeżej perspektywy patrzenia na siebie w roli handlowca.
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Korzyści dla firmy:

Podniesienie jakości obsługi klienta oraz kontaktów przychodzących i wychodzących do klientów.
Wzmocnienie relacji z klientami.
Zwiększenie motywacji pracowników obsługi klienta poprzez zadbanie o ich rozwój zawodowy, zwiększenie poczucia mocy i wpływu na relacje
z klientem.

Ramowy program szkolenia:

Filozofia sprzedaży oparta na długotrwałej relacji  handlowej. Model wagi decyzyjnej.
Najważniejsze umiejętności komunikacyjne w sprzedaży: aktywne słuchanie, parafraza, docieranie do interesów partnera, zadawanie pytań, ujawnianie
intencji.
Otwarcie rozmowy handlowej – prezentacja siebie i budowanie zaufania w pierwszym kontakcie
z klientem.
W jaki sposób zadawać pytania, aby dotrzeć do prawdziwych interesów klienta.
Prezentacja oferty dostosowana to potrzeb. Jak mówić o produktach i usługach – praktyczny język korzyści.
Dostosowanie do charakteru klienta dla zwiększenia skuteczności sprzedaży – użyteczne typologie klientów.
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – umiejętne reagowanie na różne obiekcje klientów.
Finalizowanie sprzedaży, domykanie transakcji, podsumowywanie ustaleń, budowanie relacji długotrwałych.
Analiza trudnych sytuacji handlowych – tworzenie i doskonalenie standardów handlowych
w powtarzających się trudnych sytuacjach w kontakcie z klientami.
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Trenerzy:

Jakub Pałczyński – psycholog pracy i organizacji – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut trener z ośmioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się
w szkoleniach z zakresu sprzedaży, telesprzedaży i obsługi klienta, prowadzi też program Trening Umiejętności Menedżerskich. W swojej pracy wykorzystuje
podejście humanistyczne i analizę transakcyjną. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM,  posiada Certyfikat 101 wydany przez Europejskie Towarzystwo
Analizy Transakcyjnej. Uczestniczył w kilkudziesięciu certyfikowanych szkoleniach menedżerskich i warsztatach z zakresu sprzedaży i obsługi klienta
prowadzących przez wiodące polskie firmy szkoleniowe.
W swojej pracy skupia się na rzeczywistości pracy uczestników, przygląda się ich realnym sytuacjom, pomaga rozwiązywać prawdziwe trudne sytuacje w
kontakcie z klientem, wzmacniając potencjał osobisty i inspirując do zmian.
Pracował m.in. dla AIG Bank Polska, ORLEN Petro Centrum, Verbicom S.A., Vetoquinol Biowet, Hertz, TPV Displays, Bama Polska, Newell Rubbermaid, Faber
Polska, Urząd Miejski w Jarocinie, Verbicom S.A., VOX Składy Budowlane, PWN.pl.

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.
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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.


