
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%

NOWOCZESNE
TECHNIKI SPRZEDAŻY
I SKUTECZNA OBRONA 
PRZED MANIPULACJĄ 

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)

Dzięki naszemu szkoleniu rozwiniesz umiejętności komunikacji 
z klientem oraz umocnisz swój wizerunek jako profesjonalnego 
handlowca. Nauczysz się, jak skutecznie omijać pułapki 
kupców oraz poznasz techniki budowania trwałych relacji
z klientami. 



#letstalkaboutbusiness

— Zwiększysz wyniki sprzedażowe i osiągniesz przewagę nad konkurencją,
— Komunikacja twojej firmy z kontrahentami będzie tworzyć dodatkową wartość,
— Handlowcy nie będą wpadali w pułapki kupców,
— Handlowcy będą wiedzieli w co „gra” klient dzięki czemu będą w stanie
 przygotować skuteczną ofertę.

—  Szkolenie uczy i rozwija umiejętności komunikacji z Klientem oraz dbałości
 o profesjonalny wizerunek pracownika działu sprzedaży, 
—  Poznasz skuteczne metody pozyskiwania klienta,
—  Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się rozwiązywania trudnych sytuacji
 w kontaktach z Klientami oraz poznają techniki budowania trwałych relacji
 w sprzedaży,
—  Poznasz i zrozumiesz na czym polegają wszystkie etapy procesu zakupowego
 i sprzedażowego,
—  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.

Czy sprzedawac sprzedaje, czy klient kupuje?

 -  Proces zakupowy od idei po realizację
 -  Zakupy procesem iteracyjnym
 -  Od kogo i jak kupować – segmentacja dostawców
 -  Proces sprzedażowy
 -  Przekonywać, czy wspierać

Techniki sprzedażowe

 -  Sprzedaż transakcyjna
 -  Sprzedaż konsultacyjna
 -  Typy relacji z klientem
 -  Pozycjonowanie we współpracy z klientem
 -  Algorytmy sprzedażowe i zakupowe

Techniki negocjacyjne

 -  Zły i dobry policjant
 -  Zdechłe ryby
 -  Nagroda w niebie
 -  Win/win
 -  Style negocjacji (macierz: aktywny-bierny-wojna-współpraca)

Manipulacje w handlu

 -  Fakty vs opinie
 -  Przygotowanie do zadania
 -  BATNA


