
Sales PowerPlay®  
 

to nowatorska i unikatowa formuła szkolenia, 

wykorzystująca grę planszową lub wersję 

ON-LINE, przeznaczona przede wszystkim dla 

działów sprzedaży, marketingu i HR. Może być

wykorzystywana do treningu wszystkich

uczestniczących w kontaktach z klientami.   

 

 

 

 

Sales PowerPlay® sprzyja wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk sprzedażowych pomiędzy 
uczestnikami szkolenia. Pomaga poprawić komunikację wśród członków zespołów. Szkolenia  mogą być 

 

CELEM SALES POWERPLAY® JEST ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ UCZESTNIKÓW. 
 
 
Cechy Sales PowerPlay®

• scenariusz opracowany na podstawie sytuacji mających miejsce w codziennej pracy handlowców 

• wskazanie mocnych stron uczestników oraz obszarów do rozwoju w trakcie zabawnej rywalizacji 
o najlepsze rozwiązania sprzedażowe 

• nacisk położony na wymianę doświadczeń i wzajemne zachęcanie się uczestników do stosowania 
nowych rozwiązań, skutecznych technik sprzedażowych oraz budowania trwałych relacji z klientem 

• skupienie na celu działań sprzedażowych przy jednoczesnym reagowaniu na potrzeby klienta 

• zwrócenie uwagi na stosowanie różnorodnych technik komunikacyjnych oraz udzielanie konstruktywnej 
informacji zwrotnej

 
 
Sales PowerPlay® doskonale sprawdza się również podczas szkoleń mających na celu podniesienie  

 
 
Sales PowerPlay® może stanowić podstawę długoterminowego procesu szkoleniowego opartego 
na regularnie powtarzanych, krótkich rozgrywkach. 

dostosowane 

www.salespowerplay.com



 Pojedyncza rozgrywka Sales PowerPlay® może obejmować cały proces sprzedaży lub tylko pojedyncze
jego etapy, np. radzenie sobie z obiekcjami czy zamykanie sprzedaży. 
 

 
   

Proponujemy dwugodzinną rozgrywkę pokazową 
umożliwiającą wstępne zapoznanie się z Sales PowerPlay®
oraz ocenę możliwości jej wykorzystania. 
 
Zapraszamy od 4 do 6 osób na rozgrwykę ON-LINE 
i 10-12 na rozgrywkę przy planszy.

 
 

 

Będzie nam miło spotkać się z Państwem. 
 

  

znajduje się na stronie 
Więcej informacji na temat szkolenia Sales PowerPlay®

www.salespowerplay.com.

UCZESTNICY SALES POWERPLAY® ON-LINE

 

•

 

od 4 do 6 osób grających samodzielnie

 

dla zapewnienia dynamiki rozgrywki

 

 

Wskazane jest aby grupa uczestników Sales PowerPlay® składała się z osób o różnym poziomie 
doswiadczenia i umiejętności sprzedażowych. Takie zestawienie graczy pozwala:

MNIEJ 
DOŚWIADCZONYM

uczyć się od najlepszych dzielić się doświadczeniem czerpać inspiracje od pozostałych

BARDZIEJ 
ZAAWANSOWANYM WSZYSTKIM

W przypadku osób nieposiadających doświadczenia sprzedażowego 
szkolenie pozwala oceniać potencjał w zakresie:

umiejętności 
komunikacji

pewności 
siebie

zachowań 
w nowych 
sytuacjach

radzenia sobie 
ze stresem

UCZESTNICY SALES POWERPLAY®

•  do 8 osób grających samodzielnie

• 16 osób w zespołach dwuosobowych 
   (optymalnie 10 do 12)

www.salespowerplay.com

http://salespowerplay.com/pl/
pawelszkudlarek
Highlight




