
Zapraszamy na warsztat, dzięki któremu:

• Wzmocnisz swoją motywację do 
sprzedaży, dzięki połączeniu celów 

sprzedażowych z celami osobistymi

• Zbudujesz wizerunek profesjonalisty 
godnego zaufania, dzięki 
doskonaleniu umiejętności w 
zakresie mowy ciała, głosu i 
słownictwa

• Będziesz wiedział co zrobić, żeby 
Klient chciał się z Tobą spotkać

• Poprowadzisz więcej efektywnych 
wizyt handlowych, dzięki 
dostosowaniu prezentacji do typu 
Klienta

• Zwiększysz szanse na zamknięcie  
prezentacji  finalizacją sprzedaży, co 
przełoży się na większą ilość nowych 
Klientów.

Warsztat skierowany jest do handlowców, 
którzy szukają sposobów zwiększenia 
efektywności spotkań handlowych.

Forma zajęć:

Zajęcia warsztatowe, symulacje rozmów z 
Klientami, case study.

Dlaczego warto przyjść na szkolenie?

• Program szkolenia jest przygotowany 
z uwzględnieniem Twoich potrzeb i 

oczekiwań – poznajemy je dzięki 
ankiecie potrzeb szkoleniowych. 
Gwarantujemy pełną anonimowość

• Poznajesz swoje słabe i mocne strony 
w komunikacji z Klientami

• Wzbogacasz swoją wiedzę o 
doświadczenia co najmniej 9 
uczestników szkolenia

• Uczysz się przez doświadczenie

• Otrzymujesz od Trenera informację 

zwrotną na temat obszarów 
wymagających doskonalenia.

STRATEGIA SKUTECZNEJ ROZMOWY HANDLOWEJ

czyli jak umówić spotkanie 

i sfinalizować transakcję?

„Jeśli im się spodobasz i uwierzą Ci, zdobędziesz ich zaufanie i zaczną 
na Tobie polegać…wtedy MOŻE kupią od Ciebie”

Jeffrey  Gitomer



PROGRAM SZKOLENIA:

• Ustalenie celów osobistych, które 
zostaną zrealizowane poprzez 
sprzedaż

• Wybór Klienta

– Rodzaje Klientów
– Techniki zdobywania informacji

• Wzbudzenie zainteresowania

– Przedstawienie siebie i firmy
– Prośba o rozmowę z osobą 

decyzyjną
– "Hak"
– Pytanie o dogodny czas 

rozmowy
• Przygotowanie się do rozmowy z 

Klientem

– Określenie celu rozmowy
– Zebranie informacji o Kliencie
– Przygotowanie do rozmowy
– Przygotowanie argumentacji

• Autoprezentacja

– Tworzenie własnego wizerunku 
(pierwsze wrażenie, wizerunek 
firmy)

– Kreowanie odpowiedniego stylu 
zachowania

– Dobór i opracowanie 
materiałów informacyjnych

• Tajniki skutecznego doboru 
prezentacji do typu Klienta

– Dobór słów - korzystna, 
krótka i jasna prezentacja

– Dobieranie korzyści do 
potrzeb

– Mówienie z punktu widzenia 
Klienta

– Dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

– Pierwsza finalizacja -
wykorzystywanie sygnałów 
kupna

– Wpływ ilości informacji na 
jasność wypowiedzi przez 
telefon - krótkie i proste 
zdania

• Rozmowa z Klientem

– Nawiązanie kontaktu
– Pierwsze wrażenie
– Otwarcie
– Prezentacja
– Zamknięcie

• Trening skutecznych zachowań w 
sytuacjach konfliktowych i wobec 
nietypowych Klientów

• Panowanie nad emocjami i radzenie 
sobie ze stresem

• Utrzymywanie kontaktów po 
sprzedaży
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Prowadzący:

Trener z wieloletnim doświadczeniem –
z zawodu menedżer, finansista i 
handlowiec. Specjalizuje się w rozwoju 
umiejętności sprzedażowych, 
negocjacyjnych, komunikacyjnych i 
kompetencji menedżerskich.

Uwaga: Minimalna ilość uczestników wynosi 10
osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych
osób, organizator podejmie decyzję o realizacji
szkolenia lub przeniesieniu na inny termin.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin zajęć, 

Godziny zajęć: 9:00-17:00

Termin: do ustalenia.

Miejsce: 

Do ustalenia.

Cena szkolenia: do ustalenia.

Cena obejmuje:

• analizę potrzeb szkoleniowych

• materiały szkoleniowe dla uczestnika

• przerwy kawowe, lunch

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
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