
Aktywne i nowoczesne metody sprzedaży - dla
opiekunów, doradców, konsultantów klienta

- Jak być doradcą techniczno handlowym ?

Termin: 5.06.2019

Miejsce: Centrum Giełdowe,
Książęca 4 , Warszawa

Udział:

595 zł +VAT/os

545 zł + VAT/os = 2 osoby

495 zł+ VAT/os = 3 osoby

www.EDUCATION-FIRST.pl 22 644 18 35 kom., 662 071 646

Telefon Internet Face to Face



TelefonTelefon InternetInternet Face to FaceFace to Face

Coach: Krzysztof Podstawka -
Wydział Zarządzania UW

ą
. Ponad 3500 szkole ń

przeprowadzonych. Arbiter 
 Specjalizacja : Coaching , Marketing sprzedażowy,

Techniki Pozyskiwania klientów i zwiększania wydajności
handlowej

Wstęp . Jak typować i gdzie szukać nowych
klientów ?

Jakich klientów szuka ć ?

Bazy danych

Internet

1. Doradzanie z wykorzystaniem
praktycznych reguł wywierania wpływu -
dlaczego warto być doradcą klienta ?

Wciska ć sprzeda ż czy doradza ć w zakupie ?

Doradca dostosowany do klienta a ż do granic asertywności

Techniki asertywne z trudnymi klientami

Aktywne i nowoczesne techniki sprzedaży → dla
opiekunów, doradców, konsultantów klientaopiekunów, doradców, konsultantów klienta

Termin: 5.06.2019

Miejsce: Warszawa,
Centrum Giełdowe ,
Książęca 4

Czas: 9.30-19.00
Prelegent: Krzysztof
Podstawka UW

Cel szkolenia

→ Jak skuteczniej wykorzysta ć
techniki sprzeda ży i wpływu
społecznego do osi ągni ęcia swoich
celów.

→ Zaproponowane przez trenera
reguły i zasady od lat s ą uwa żane za
podstawowe zasady gwarantuj ące
sukces w zakresie sprzeda ży



Ćwiczenie - Asertywna odmowa z opcją zamienną

2. Jak nie czekać na klientów ?

Doradca techniczno-handlowy w Internecie: wpisy na forach,

tweety, blogi, vortale poradnicze, webinaria, youtube,

Doradca jako dawca contentu do firmowych

newsletterów/blogów/portali

Doradca na: szkoleniach, targach, grupowych prezentacjach

Ćwiczenie. Gdzie trzeba bywać doradcą

3. Zdalne nawiązywanie kontaktu z klientem
= zaciekawienie klienta

Krok po kroku do sprzeda ży (emaile, mobile, telefon, face-to-

face)

Co na pocz ątek wiemy o kliencie

Wst ępno-ofertowe emaile

Wykorzystanie sms-ów i telefonu do wstępnego rozpoznania

problemu klienta

Ćwiczenie. Sondażowa rozmowa przez telefon z
umówieniem spotkania

4. Nawiązywanie kontaktu w spotkaniu face-
to-face z klientem

Wzajemne pierwsze wra żenia…oj, uważaj!

Zagajanie rozmowy

Najlepsze układy do pracy poradniczej z klientem

Profilowanie klienta i jego problemu zakupowego

Ćwiczenie. Jak złapać pierwsze porozumienia

5. Bez teasingu się nie przebijesz

Wymogi dobrych teaserów

Budowanie dopasowanych traserów: cechy-korzyści-

teaser

Ćwiczenie. Teaser z oferty…. dla klienta…

6. Słuchanie i sondowanie klienta przy użyciu
pytań

Zasady tzw. aktywnego słuchania klienta: reakcje, parafrazy,

itp.

Pytania zamkni ęte i otwarte: zalety i wady

Kolejno ść  wątków w sonda żu klienta

Notowanie w trakcie sonda żu i reasumpcja

SPIK: specjalna technika na trudnych klientów

oddziaływania na nowych i
dotychczasowych klientów.

Dla kogo?

wła ściciele, prezesi
działy kadrowe
ksi ęgowe
radcowie prawni
agencje pracy

Opis i Zgłoszenie

Zastosowanie

Akcje przed świ ąteczne i
promocyjne
Kampanie promocyjno-
marketingowe
sprzeda ż zdalna i
umawianie spotka ń
Cross Selling
Zwi ększanie zysków na
dotychczasowych
klientach - opieka nad
klientem

Korzyści

 to
Konkretna umiej ętno ść  i
specjalizacja -
wymagaj ąca ci ągłej
praktyki i udoskonalania

 ę 
 -

Opracowanie przez
trenera planu
doskonalenia
prowadzenia rozmów
handlowych usprawni
wykorzystanie
telemarketingu w zdalnej
sprzeda ży.
Szkolenia zawiera
ćwiczenia , wsparte
praktycznymi przykładami



Ćwiczenie. Sondaż w parach z zamianą ról

13.00-13.40 lunch

7. Dopasowane pasma argumentacyjne w
skutecznej prezentacji propozycji

Asertywne reakcje na nadmierne oczekiwania klientów

Czas udowodni ć prawdziwo ść  traserów - Budowa

efektywnych pasm argumentacyjnych

Multi-sensoryczne prezentacje

Sprawdzanie efektu argumentacji

Ćwiczenie. Przygotowanie dopasowanych pasm
argumentacyjnych

8. Metody pozwalające identyfikować i
usuwać obiekcje klientów

Rodzaje obiekcji i zastrze żeń klienta
Reagowanie na obiekcje Dobór odpowiedniej metody
usuwania obiekcji klienta

Ć ęś 

9. Techniki negocjacji z klientem i
zarządzania ustępstwami W jaki sposób
identyfikować i usuwać obiekcje klienta -
różne metody

Zasady komentowania i negocjowania cen

Najcz ęstsze bł ędy w praktyce negocjacji

Praktyczne reguły negocjacji handlowych z klientem

Ć  ę ć

10. Metody przekonywania (kontraktacji)
klienta

Wychwytywanie gotowo ści klienta

Wybór odpowiedniej metody przekonywania klienta

11. Wznawianie kontaktu z
„niezdecydowanym” klientem

Przypominanie walorów oferty czy coś nowego?

„nowy as w rękawie?”

Ć

18.45 Zako ńczenie

Dlaczego warto ?

Profesjonalni sprzedawcy
są najbardziej
poszukiwanymi
pracownikami na rynku
pracy .

Zgłoszenie i cena


