
 

Skuteczny handlowiec
Jak budować wartość 

i efektywnie sprzedawać?
Aktywne warsztaty szkoleniowe
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Szkolenie Skuteczny handlowiec - jak budować
wartość i efektywnie sprzedawać? to aktywny trening,
który dostarcza niezbędnych narzędzi i technik w pracy
każdego handlowca. 
 
Sukcesywna sprzedaż opiera się na założeniu, że
sprzedawca rozpoznaje indywidualne potrzeby klienta,
które skłonią go do dokonania zakupu, jak również
zaproponuje najodpowiedniejsze, a co za tym idzie,
najefektywniejsze korzyści dla indywidualnego klienta.

CEL SZKOLENIA:

wzrost sprzedaży w firmie, wykorzystanie nowo
poznanych technik sprzedaży;
rozwinięcie umiejętności postrzegania sytuacji z
perspektywy klienta i jego potrzeb;
udoskonalenie zdolności związanych z
prowadzeniem i kontrolą rozmowy handlowej;
wykształcenie umiejętności prawidłowego
reagowania na sytuacje trudne w kontakcie z
klientem;
rozwinięcie umiejętności budowania relacji z
klientem;
dzięki dobrze dopasowanym standardom
uczestnicy otrzymują narzędzia, które zaraz po
szkoleniu mogą stosować w kontakcie z klientem.

 

Jeśli chcesz, by Twój dział handlowy działał jak sprawna
maszyna i systematycznie realizował cele sprzedażowe -
 
daj im sprawdzone narzędzia do pracy.
 
Jeśli chcesz by, Twoja sprzedaż była systematyczna i stale
rosła -
 
ZAPISZ swoich handlowców na szkolenie!
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Twoi handlowcy poznają następujące techniki pracy:
 
 
badanie potrzeb klienta, by rekomendować rozwiązania
 
 
prezentacja przez język korzyści i budowania wartości dla klienta
 
 
prezentowanie rozwiązań potrzebnych klientowi tak by sam chciał
kupić
 
 
skuteczne obalanie obiekcji jak „nie dziękuję”, „za drogo” czy „nie
jestem zainteresowany”
 
 
kontraktowane klienta, by z satysfakcją zamykać sprzedaż i nie
pozwolić na odkładanie jej w czasie
 
 

 
Dzięki temu, że zastosują je w pracy i będą je wdrażać, ich

sprzedaż będzie rosła i nie będą mieli wymówek od
skutecznego działania.
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OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

LICZBY VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
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LAT
DOŚWIADCZENIA w

ORGANIZACJI
SZKOLEŃ

GODZIN
SZKOLENIOWYCH i
PRACY Z NASZYMI

KLIENTAMI

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW



UMYSŁ i OSOBOWOŚĆ HANDLOWCA
Wykorzystanie najnowszej wiedzy o mózgu w kontekście
zachowań, preferencji i decyzji zakupowych klientów.
Typologia osobowości.
 
WIZERUNEK HANDLOWCA
Skuteczna komunikacja.
Pierwsze wrażenie.
Dress code.
 
LOJALNOŚĆ KLIENTA
S.U.P.E.R. postrzeganie handlowca przez klienta.
7 zasad budowania lojalności klientów.
Kiedy klient zrywa współpracę – motywy.
 
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE HANDLOWCA
Proces komunikacji z klientem.
Unikanie negatywnych wypowiedzi.
Jakich informacji potrzebuję i jak je pozyskam?
Sztuka zadawania właściwych pytań.
◦ ćw. pytania otwarte.
Efektywne słuchanie.
 
JAK BYĆ EKSPERTEM I BUDOWAĆ WARTOŚĆ DLA
KLIENTA?
W poszukiwaniu argumentów dla klienta.
4 ASY sprzedawcy.
Budowanie wartości osoby/produktu/firmy.
Pewność siebie/autoprezentacja.
Cena - kiedy klient wybiera najniższą?
Pytania kupno/brak zakupu.
Ćwiczenia w tej części:
◦ ćw. dlaczego?
◦ ćw. 4 asy
◦ ćw. autoprezentacja
◦ ćw. pytania kupno/brak

Program warsztatów szkoleniowych:
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Przed szkoleniem każdy
z uczestników ma możliwość

wypełnienia ankiety  lub @ można
zgłaszać zagadnienia, które chcą

Państwo poruszyć z danego zakresu.



Program warsztatów szkoleniowych cd.

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH

Nawyki pomagające i ograniczające.

Zastosowanie języka korzyści.

Określanie celów.

Ćwiczenia w tej części:

◦ ćw. 80/20

◦ ćw. nawyki

◦ ćw. PCK

◦ ćw. 20 korzyści
◦ ćw. SMART
 
OBIEKCJE I ZASTRZEŻENIA

Jak radzić sobie z obiekcjami?

Reakcje na wymówki klienta.

Kontraktowanie i finalizowanie transakcji.

Ćwiczenia w tej części:

◦ ćw. najczęstsze obiekcje

◦ ćw. obiekcje i reakcje

◦ ćw. kontraktowanie klienta

 

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Kąsiob - gra sprzedażowa.

ZZZ - co zabiorą, zmienią i zostawią uczestnicy szkolenia?

◦ gra podsumowująca

◦ ćw. ZZZ
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Krok po kroku pokazujemy, jak przygotować się do rozmów z klientami, jak radzić sobie z
obiekcjami, jak przedstawiać ofertę, jak zaciekawić klienta czy jak zamknąć sprzedaż. 

Razem z uczestnikami ćwiczymy i przygotowujemy ich idealną rozmowę handlową.

E-book " ZA DROGO - jak radzić sobie z obiekcją klienta”, pokażemy praktyczne
przykłady i wskazówki działania (wartość 97 zł)
Szablon: Etapy skutecznej rozmowy handlowej (wartość 97 zł)
Szablon, który pozwoli ci określić twojego idealnego klienta (wartość 97 zł)
KursoBOOK  "Jak radzić sobie ze stresem?" (wartość 197 zł) 

Jako bonus do szkolenia uczestnicy otrzymają wartościowe materiały, które
pozwolą skutecznie i systematycznie zwiększać bazę wartościowych i płacących
klientów:

 
Łączna wartość bonusów: 488 zł



Największą wagę przywiązujemy do skuteczności prowadzonych działań, dlatego
szkolenia oparte są o ćwiczenia i aktywny udział uczestników.
 
Warsztaty szkoleniowe VIDI to praktyczne szkolenia z określonego tematu,
szkolenia które dają rozwiązania i narzędzia do pracy. PROWADZONE PRZEZ
PRAKTYKÓW BIZNESU.
 
W czasie szkoleń Uczestnicy mają możliwość wypracowania nowych metod i
narzędzi pracy. Aktywny udział w ćwiczeniach pozwala na zbudowanie nowego
warsztatu pracy.
 
SZKOLENIA PROWADZONE VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR SĄ SZKOLENIAMI
NARZĘDZIOWYMI. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia
pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. Warsztat szkoleniowy to 20 %
czasu szkolenia - teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia 80 % czasu
szkolenia - ćwiczenia indywidualne i zespołowe, case studies - dynamiczne,
wypełnione przykładami, symulacjami i praktyką.

Szkolenie to praktyczny warsztat szkoleniowy. Zgodnie z metodologią VIDI warsztaty
zostaną skonstruowane według następujących proporcji:
20 % czasu szkolenia - teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia 
80 % czasu szkolenia - ćwiczenia indywidualne i zespołowe, gry sytuacyjne,
autoprezentacja i odgrywanie ról.
 
Praca w małych grupach warsztatowych  pozwala na zastosowanie metod
coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.
Dostaniesz wsparcie i nową energię do pracy dzięki motywacji.

ćwiczenia  zespołowe gry sytuacyjne autoprezentacjafeedback

odgrywanie rol
ćwiczenia

indywidualne

burza mózgów

aktywizujący wykład

JAK AKTYWIZUJEMY UCZESTNIKÓW?
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R E F E R E N C J E  
Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową
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ASPEKTY ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 
2 dni szkoleniowe (16 godzin szkoleniowych)
dzień I: od 9.00 do 16.30
dzień II: od 9.00 do 16.30
 

 
II, III i IV osoba z firmy na ten sam termin: 1790 zł netto/os. + 23% VAT
V osoba – gratis 
 
Zapisz się na nasz newsletter - otrzymasz rabat na szkolenia:
300 zł na szkolenie dwudniowe - tutaj: vidi.superszkolenia.pl - po
zapisaniu się Twoja cena to: 1690 zł netto/os. + 23% VAT
 

Koszt szkolenia: 1990  zł netto/os. + 23% VAT  

Twoje możliwości rabatu:

Cena zawiera:
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienia dodatkowe: nocleg, parking.

konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu (e-mail oraz telefonicznie) –
bezterminowo,
materiały szkoleniowe, karty pracy,
e-booka poszkoleniowego,
certyfikat ukończenia szkolenia, 
4x przerwa kawowa, 2x obiad,
pomoc i doradztwo po szkoleniu.

20-21 lutego Poznań
12-13 marca Kraków
14-15 kwietnia Warszawa
2-3 czerwca Kraków

Terminy:
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15-16 lipca Warszawa
20-21 sierpnia Poznań
22-23 września Kraków
8-9 października Warszawa
10-11 grudnia Warszawa

 

https://superszkolenia.pl/?rback=/szkolenie/SKUTECZNY-HANDLOWIEC-jak-budowac-wartosc-i-efektywnie-sprzedawac#newsletter
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NAZWA FIRMY........................................................................................................
 
ADRES FIRMY..........................................................................................................
 
TELEFON.................................................................................................................
 
E-MAIL.....................................................................................................................
 
NIP...........................................................................................................................
 Niniejszym zgłaszam uczestnictwo następujących osób w szkoleniu 

(proszę podać imię i nazwisko oraz stanowisko):
 

1......................................................................................... tel..........................................................
2......................................................................................... tel...........................................................
3......................................................................................... tel...........................................................
4......................................................................................... tel...........................................................

KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie.....................................................................................................
Termin.........................................................................................................     
Miejscowość................................................................................................

UCZESTNICY:

DANE DO FAKTURY:

Oświadczam, iż należność za szkolenie w wysokości:

zapłacę na konto VIDI Centrum Rozwoju Kadr ING Bank Śląski S.A. numer 52 1050 1605 1000 0097 2444 1143 na podstawie
otrzymanej faktury pro forma.
 
Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikiem VAT*; nasz numer NIP...............................................................................................
Upoważniamy VIDI Centrum Rozwoju Kadr do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
 
• Przesłanie karty zgłoszenia lub wypełnienie formularza online czy też zgłoszenie e-mail jest równoznaczne z dokonaniem zakupu
szkolenia i akceptacją regulaminu >>> REGULAMIN i jest umową między zgłaszającym a VIDI Centrum Rozwoju Kadr.
• Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Prosimy o wpisanie adresu e-mail na jaki ma być wysłana
faktura e-mail: ...............................................…..........................................................................................
 
* Zwolnienie z VAT na podstawie oświadczenia. W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych
możliwe jest zwolnienie z VAT na podstawie oświadczenia. Proszę o dołączenie oświadczenia do karty zgłoszenia.

Zamówienia (dodatkowo płatne):
 
kolacja                          nocleg                            parking                    specjalna dieta          (jaka:....................................................)
 
inne:...................................................................................................................................................................................................

pieczątka i podpis osoby upoważnionej
....................................................................................

https://superszkolenia.pl/Regulamin

