
Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte na miarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciem programów unijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%

NEGOCJACJE ZAKUPOWE
ORAZ SKUTECZNE TECHNIKI 
PRZEŁAMYWANIA OPORU

Umiejętności negocjacyjne są kluczowym elementem
w kontakcie z klientem. Właściwe poprowadzenie rozmowy
i rozpoznanie potrzeb klienta jest niezbędną umiejętnością 
każdego handlowca. Dzięki naszemu szkoleniu wprowadzisz 
swój zespół w techniki negocjacji zakupowych oraz 
przełamywania oporu w konfrontacji z klientem.

Przedsiębiorca oraz wiceprezes zarządu i dyrektor Departamentu Handlu 
i Zasobów Ludzkich w firmie Politan. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach na Wydziale Ekonomii oraz programów Management  i ICAN 
Total Selling w ICAN Institute.
 
EW swojej dwudziestoletniej karierze pracował w obszarze marketingu 
i sprzedaży, zakupów oraz zasobów ludzkich w branży telekomunikacyjnej, 
FMCG i agencjach reklamowych.
 
Studia wyższe, magisterskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach
Management ICAN Institute Warszawa
ICAN Total Selling ICAN Institute Warszawa

Grzegorz Barszcz

zamknięte Do ustalenia

Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO

Siedziba klienta

15 osób

16h zegarowych
(2 dni po 8h)



#letstalkaboutbusiness

— Obniżysz koszt nabycia, 

— Twój zespół zakupowy i sprzedażowy stanie się bardziej efektywny,

— Kupcy nie będą wpadali w pułapki handlowców,

— Handlowcy będą wiedzieli w co „gra” klient dzięki czemu będą w stanie,
 przygotować skuteczną ofertę.

—  Szkolenie uczy i rozwija umiejętności negocjacyjne,

—  Jak przygotować się do negocjacji, 

—  Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się rozwiązywania trudnych sytuacji
 w kontaktach z Klientami oraz przełamywania oporów,

—  Poznasz i zrozumiesz na czym polegają manipulacje negocjacyjne,

—  Poznasz najczęściej używane techniki negocjacyjne i nauczysz się je rozpoznawać.

—  Dla pracowników działu sprzedaży i zakupów, którzy chcą rozwijać swoje 
 kompetencje i uzyskiwać wyniki lepsze niż kiedykolwiek,

—  Dla szefów działów zakupów i działów sprzedaży - dyrektorów i kierowników, 
 którzy chcą zbudować silny i skuteczny zespół ,

—  Dla pracowników z minimum kilkumiesięcznym doświadczeniem w sprzedaży.

Przygotowanie do negocjacji

 -  Monitoring rynku
 -  Przygotowanie do rozmowy
 -  Segmentacja dostawców

Jak negocjować

 -  Segmentacja dostawców a sposób prowadzenia negocjacji
 -  Cena vs. wartość
 -  Fakty vs. opinie

Rodzaje biznesu

 -  Szybki biznes
 -  Biznes długofalowy
 -  Pułapka niedookreślenia

Opory w sprzedaży

 -  Najczęstsze powody oporu
 -  Z czym możemy sobie poradzić
 -  Co dziś kupują klienci
 -  Opór – czy niezrozumienie?

Jak nie sprzedawać, tylko sprawiać, aby klienci kupowali

 -  Skończ gadać
 -  Po co mam uszy?
 -  Jestem na spotkaniu – co to znaczy?
 -  Algorytm – wspólna wiedza
 -  Klient kupuje


