
KOMPLEKSOWY CYKL SZKOLEŃ „OSTRZE WŁÓCZNI” 
 

Rynek jest wysoce konkurencyjny. Większość podmiotów stara się wygrywać ceną, co stanowi 
zagrożenia dla rentowności- negatywnie wpływa na wysokość marż. Wszyscy chcą tanio, cena 
czyni cuda…  
Handlowcy są pod presją- boją się utraty Klienta, szef wymaga od nich realizacji planów, 
organizacja oczekuje rentownych kontraktów. Szkolenia wyłącznie z kompetencji 
sprzedażowych i negocjacyjnych uważam za potencjalnie mało skuteczne- to jak walczyć 
samym ostrzem. Warto się zająć całym orężem i dlatego proponuję kompleksowe działania, 
wzmacniające Handlowców w całym procesie sprzedaży. 
 
Poniżej prezentowany układ szkoleń ma charakter poglądowy, opiera się na doświadczeniach 
i obserwacjach trenera. Zawiera pełny zestaw szkoleń, jest swego rodzaju wersją „Premium”. 
Ostateczny układ szkoleń oraz ich zawartość zostanie określona po zbadaniu potrzeb 
szkoleniowych konkretnej firmy praz konkretnego Zespołu Handlowego. 
 
 

MAM TĘ MOC!                
1. Komunikacja wzmacniająca pozytywne przekonania – style komunikacji, postawa 
asertywna, mowa    faktów, komunikat  ”Ja” 
2. Emocje – rozpoznawanie, nazywanie, pozytywny dialog wewnętrzny 
3. Źródła siły – gdzie ich szukać, jak z nich korzystać 
4. Źródła słabości – jak je namierzać, jak im nie ulegać 
5. Nawyki skutecznego działania ze szczególnym uwzględnieniem PROAKTYWNOŚCI 
6. Co oferuję szefowi, Klientowi i rynkowi – w kierunku praktyki 
 
WARSZTAT KREATYWNY 
Szefowie działów sprzedaży wraz z Handlowcami  wspólnie tworzą rozwiązania wspierające 
sprzedaż- promocje, bonusy, rozwiązania systemowe i prawne.  
 

DRUŻYNA PIERŚCIENIA.           
1. Dysfunkcje w pracy zespołu: diagnoza, przezwyciężanie, budowanie zaufania 
2. Komunikacja we współpracy: zasady otwartej komunikacji 
3. W kierunku synergii: jak ją osiągać, korzyści z synergicznej współpracy 
4. Kreatywne rozwiązywanie problemów: jak być po stronie rozwiązań 
5. Typologia temperamentu: jak diagnozować, jak rozpoznawać, ja sobie tym pomóc we 
współpracy 
6. Skuteczne prowadzenie i efektywne uczestnictwo: jak korzystać z mądrości zbiorowej i nie 
tracić czasu 
   
 
 
MOTYWACJA 
Warsztat dedykowany szefom- działów handlowych, oraz ich szefom- mający na celu 
opracowanie skutecznych metod wspierania i motywowania sił sprzedaży 
1. Wystarczająco dobry szef 
2. Unikanie pułapek mikrozarządzania 



3. Otwarta komunikacja 
4. Cztery poziomy motywowania wg. Kellmana 
5. Motywacyjne DNA wg. T. Lowe 
 
 

OSTRZAŁKA.     
PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU 
 
1. Duch perswazji - reguła DOS 
2. Komunikacja w perswazji 
3. Słuchanie –  droga do potrzeb i ograniczeń, fundament skutecznego argumentu 
4. Otwartość- kreowanie argumentów 
5. Wywieranie wpływu na Klienta ze szczególnym uwzględnieniem budowania autorytetu 
Doradcy 
6. Obrona przed manipulacjami 
 
 
NEGOCJACJE CZ. I 
 
1. Brzegowe warunki negocjacji: cele, pełnomocnictwa, gotowość, wymiany 
2. Dylematy negocjatora – od walki do wspólnej wygranej 
3. Działania negocjatora: tworzenie kwestii, wymiany, składanie ofert 
4. Wymiary negocjacji 
 
NEGOCJACJE CZ. II 
 

1. Strategia szachowa 
2. Przygotowanie się do negocjacji – macierz ABC 
3. Negocjacje wielopodmiotowe 
4. Negocjacje wielowymiarowe 
5. Gra negocjacyjna 

 
NEGOCJACJE CZ. III 
 
Warsztat praktyczny- rozwiązywanie sytuacji negocjacyjnych doradców, z wykorzystaniem 
wcześniej poznanych metod, w grupach, z wykorzystaniem metody Action Learning 
 
 
 
 
WSPARCIE POSZKOLENIOWE.      

• Zadanie wdrożeniowe, przekazywane na koniec każdego szkolenia, pomagające 
wprowadzić w praktykę Doradcy treści poznane na szkoleniach. 

• Kontakt mailowy i telefoniczny z trenerem, w celu konsultacji i wsparcia w praktykę 
poznanych modeli i technik. 

• Spotkania follow-up, (max. 4 godziny), wspierające ewaluacje szkoleń 



• Materiały udostępniane mailowo, związane ze szkoleniem, poszerzające wiedzę, 
inspirujące do działania. 

 
 
Zawartość szkoleń można modyfikować, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb i możliwości 
organizacyjnych. Z tego względu cena powstanie po wspólnym określeniu zawartości i 
natężenia działań szkoleniowych. 


