
ABC handlowca 

PROGRAM SZKOLENIA 2-DNIOWEGO

• Język korzyści – różnica między cechą, 

zaletą i korzyścią sprzedawanego 

produktu lub usługi,

• Sprzedaż czy reklama? – dobór słów 

budujących zainteresowanie naszą 

ofertą,

• Rola dobrze postawionych pytań na 

etapie badania potrzeb klienta,

• Pisanie perswazyjnych ofert – dobór słów 

zwiększających prawdopodobieństwo 

sprzedaży.

Etapy procesu sprzedaży – od rozmowy 

wstępnej do podpisania kontraktu,

o cold calling – jak polubić 

i być w tym skutecznym,

o budowanie zainteresowania 

na etapie rozmowy wstępnej,

o wysłanie oferty,

o spotkanie z klientem face to 

face,

o radzenie sobie 

z zastrzeżeniami klienta,

o umawianie się na kolejne 

etapy – jak dbać o to, aby 

zapał klienta nie ostygł,

o negocjowanie szczegółów 

kontraktu,

o podpisanie umowy,

o obsługa posprzedażowa.

#1 Jak trafić w potrzeby i oczekiwania 

klienta?

#2 Jak maksymalizować swoją 

efektywność na każdym etapie 

procesu sprzedaży?
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✓ trening indywidualny

✓ kontakt z trenerem bez 

limitu

✓ możliwość follow-upów
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• Pierwsze wrażenie – szanse i ryzyka,

• Komunikacja werbalna i niewerbalna 

podczas spotkania z klientem,

• Prowadzenie prezentacji dla klienta. 

W jaki sposób:

o dobrać język korzyści do klienta?

o zrobić spójne i profesjonalne 

wrażenie?

o zaciekawić i sprawić, że klient 

zechce wysłuchać nas do 

końca?

o pozostawić niedosyt i zbudować 

potrzebę „domknięcia”?

• Odczytywanie sygnałów niewerbalnych 

klientów (zniecierpliwienie, wahanie, 

gotowość).

.

• Podstawowe techniki stosowane przez 

kupców,

• Reagowanie na zastrzeżenia będące 

elementem gry negocjacyjnej,

• Kiedy kompromis a kiedy win win,

• Symulacja rozmowy handlowej 

nagrywana na video, szczegółowy 

feedback dla „aktorów”.

#3 Jak zbudować odpowiedni 

wizerunek i wiarygodność podczas 

spotkania twarzą w twarz?

#4 Podstawy negocjacji handlowych 

– jak przygotować się do 

negocjowania warunków?

1. Jak łagodzić emocje drugiej strony 

negocjacji?

2. Jak panować nad własnymi emocjami 

i stresem?

3. Jak w emocjach po obu stronach 

negocjacji skierować rozmowę na 

merytoryczne tory?

4. Jak w konflikcie otworzyć drugą stronę 

negocjacji i zbadać jej potrzeby?

#5 Jak zarządzać emocjami 

i konfliktem w negocjacjach?
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Masz pytania?
Zapraszam do kontaktu
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Koordynator
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