
 

“KREACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY”  
Szkolenie 2-dniowe 

 

CEL SZKOLENIA:  
Głównym zadaniem szkolenia jest podniesienie EFEKTYWNOŚCI SPRZEDAŻY poprzez PLANOWANIE 

STRATEGICZNE i DZIENNE, dopracowanie elementów PROCESU SPRZEDAŻY oraz PRZESTRZE 

KREACJI w celu poszukiwania nowych klientów i nowych możliwości.  

Budowanie świadomości na temat procesu pozyskania, budowania relacji i zadowolenia klienta i sensu 

ODRÓŻNIENIA się w sprzedaży.  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA MODUŁU METODY DYDAKTYCZNE 

Wstęp do strategii 
Kreatywna mapa strategii 
 
Baza klientów 
Własne cele i strategie sprzedaży  
 
Ćwiczenie 1: 
Analiza bazy klientów obecnych i przyszłych 

 
Kontakt z klientem 

Przygotowanie do spotkania z klientem 

Zasady nawiązania kontaktu z klientem 

 

Typologia klientów: 

4 osobowości 

5 systemów reprezentacji  
 
 
Relacja 

Fazy budowania relacji 
Aktywne słuchanie, a uważność 

Rola pytań 

 w budowaniu relacji  

Pytania otwarte o sens- metoda autorska 

Raport- dostosowanie do klienta 

Prowadzenie ciałem, głosem 

 

Ćwiczenie 1: 

Dialog z wykorzystaniem narzędzi pytań w rozmowie o 

wartościach oraz budowanie raportu 

(ćwiczenia: samochody, wakacje, produkty) 

 
Wiarygodność w procesie budowania relacji 

Świadomość własnej wiarygodności  

Sposoby na zwiększenie własnej wiarygodności 

Narzędzia budowania wiarygodności w oczach klienta 

Ekspert  

 

 

Rozgrzewka: opis strategii, mapa 
strategii  

 

Analiza i budowanie bazy klientów, 

nowe spojrzenie na bazę 

 
 

 

 
 

Opis przygotowania, plan działania 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ćwiczenie pytań otwartych o sens 

 
 

 

 

Budowanie raportu 

 
 

 
 

 

 
Omówienie na przykładzie 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
Ćwiczenie 1: 

Plan pracy nad własnymi obszarami do zbudowania 
większej wiarygodności 
 
Oferta  

Zróżnicowany styl formułowania propozycji 

Zasady Cialdniniego  

Rozmowa o cenie i jakości 

WIN- WIN- WIN 

 

Ćwiczenie 1: 

Ułożenie komunikatu oferty z wykorzystaniem powyższych 
narzędzi 

 

Ćwiczenie 2:  

Negocjacje (dom, wyjazd, wynajem) 
 

 

Zamknięcie sprzedaży jako otwarcie 

Ile “tak” potrzebujesz? 

Techniki zamknięcia  

Techniki kotwiczenia 

 

Ćwiczenie 1: 

Rozmowa w celu wykorzystania technik oraz uzyskania 

zgody na zamknięcie transakcji  

 

 

 

Obsługa posprzedażna  

Daj więcej niż obiecałeś 

Trwałość relacji 

Referencje i polecenia 

 
 

 
 

 

Komunikaty z wykorzystaniem zasad 
wpływu 

 

CZAS TRWANIA: 16h 

EFEKTY DLA UCZESTNIKA: 

✔ Zna i stosuje zasady budowania oraz wykorzystywania bazy klientów; 

✔ Zna i stosuje narzędzia w procesie sprzedaży;  

✔ Kreatywnie podchodzi do klientów; 

✔ Zna różnice w pytaniach otwartych, a pytaniach o sens; 

✔ Używa narzędzi w negocjacjach;  

✔ Zna zasady zamykania sprzedaży;  

✔ Określa zasady wyróżniające obsługę posprzedażną; 

✔ Określa efekt WOW; 

✔ Świadomie buduje własną markę. 

 

 

 



FOLLOW- UP 

Indywidualny plan działania po szkoleniu; 

Indywidualne rozmowy telefoniczne po szkoleniu. 

 

NOTATKA BIOGRAFICZNA: 

Bogdan Sosnowski 

Certyfikowany Coach ICC, Master NLP, magister europeistyki, absolwent IESE Business School University of Navarra, 

uczestnik programu Challenger- Impact, uczestnik programu Coaching Cleanig- Corporate Coach U. 

11 lat budował i zarządzał kanałem zewnętrznych doradców biznesowych firmy PLAY (P4Spółka z o.o.) 750 osób, 

przekraczając wszystkie założenia budżetowe przez 11 lat. 

Jest ekspertem w zakresie budowania i zarządzania zespołem, budowania struktur rozproszonych, budowania i analizy 

procesów sprzedażowych, komunikacji w zespole, procesu sprzedażowego, personal brandingu. 

Posiada również doświadczenie w zakresie rozwijania umiejętności związanych z analizą potrzeb klienta, analizą baz 

klientów, prowadzeniem szkoleń oraz wystąpień scenicznych. 

Mówca:  

BTI- Brain Tracy International, Sales Angels, Zafirmowani.pl, Alior Bank, Infoshare, Akademia Viccan’a, SoDA, 

National Sales Congress, My Business Academy, Przedsiębiorczość Kobiet oraz wielu innych. 

Publikuje artykuły w Word Business Class Magazine.  

Pasje: malarstwo, języki, sporty, szachy, książki 

Osiągnięcia zawodowe: 

✔ Zbudowanie najbardziej efektywnego kanału doradców biznesowych na rynku telekomunikacyjnym w Polsce (P4 

Sp. z o.o.) 

✔ Utrzymanie najniższej rotacji pracowników zewnętrznych na rynku telekomunikacyjnym; 

✔ Praca Account Managera w zakresie polityki i zarządzania akomodacją dla takich firm jak: GlaxoSmithKline, 

Volvo, Kulczyk Tradex, BCC, Kompania Piwowarskiej; 

✔ Szkolenia dla branży nieruchomości  

✔ Szkolenia dla branży ubezpieczeniowej; 

✔ Szkolenia dla branży motoryzacyjnej i szkoleniowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


