
 
 

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SPRZEDAŻY 
W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 

DLA OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYCH oraz ODPOWIEDZIALNYCH 
ZA STRATEGIĘ FIRMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kombinacja dwóch – tworzących niezwykle skuteczną synergię – inżynierii sprzedażowych: 

IV Generacja Sprzedaży z pięcio-etapowym Procesem Sprzedaży 

oraz 

pierwsza nielinearna, V Generacja Sprzedaży ze 

Zintegrowanym Procesem Marketingowo-Sprzedażowym 

 
 
 

 
PROGRAM 2 DNIOWY 

 
 
 
 

Quest Change Managers 
ul. Okopowa 56 lok 40 , 01-042 Warszawa 

KRS: 0000394823, REGON: 143233087, NIP:  527-266-42-48 
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (opłacony w całości). 

SZKOLENIE 

Inwestycja: 2400 zł +VAT 

Terminy:  10-11 Maj 2016 

3-4 Października 2016 



OBSZARY MERYTORYCZNE 
 
 
 
 
 

1.Rozumieć Nową Rzeczywistość – zarządzanie w CHAOSIE 

i nowa inżynieria planowania  strategicznego 

 
2.Warianty Sprzedaży Transformacyjnej dla reprezentowanych 

przez uczestników branż (B2B i B2C) 

 
3. Strategia dywersyfikacji stylów  sprzedaży 

Od klasycznego modelu „sprzedaży naturalnie rozdrobnionej” do modelu 

Transformacyjnego (dywersyfikacja strategiczna) 

 
4. Pięcio-etapowy Proces Sprzedaży 

a. inżynieria eliminacji klasycznego ofertowania 

b. inżynieria budowania zaufania w Sprzedaży Transformacyjnej 

jako fundamentu dobrej marżowości 

 
5. Model IV Generacji Sprzedaży 

a. Inżynieria – budowa i działanie modelu 

b. Wdrożenie – kluczowe czynniki sukcesu procesu wdrożeniowego 

c. Planowanie sprzedaży – od lejka sprzedażowego po System Zarządzania Czasem 
 

6. Model V Generacji Sprzedaży 

a. Rozumieć nielinearność – sprzedaż maksymalizująca™ 

b. Nielinearny proces sprzedaży - budowa i działanie modelu 

c. Wdrożenie – kluczowe czynniki sukcesu procesu wdrożeniowego 

d. Planowanie sprzedaży – proces marketingowo sprzedażowy 
 

7. Pudełko Komunikacji™ - a sprzedaż 

a. Komunikacja  Nieantagonizująca™ 

b. Komunikacja Ekstrakcyjna™ 

c. Komunikacja Prezentacyjna 

d. Coaching 

e. Założenia Konfrontacji Nieantagonizującej w  sprzedaży 

i. Provocation-Based Selling Method 

ii. Challenger Sales 



OBSZARY MERYTORYCZNE 
 
 
 
 
 

8. Zarządzanie sprzedażą 

a. Restart /  rewitalizacja szefa sprzedaży – wgląd w    motywy 

• Wewnętrzny drive rodzi się jedynie z celów zakorzenionych w osobistych dążeniach 

b. Restart  /  rewitalizacja  zespołu sprzedaży 

• Przegląd umysłów w zespole 

• Zespołowa orientacja na cel 

c. Wdrożenie w zespole modelu pracy sprzedażowej 

d. Taktyczne i operacyjne działania szefa sprzedaży 

• Uporządkowanie struktury pracy 

• Standardy działania względem klientów 

• Systematyka  pracy  i  zarządzanie  pracą osobistą 

• Przepływ informacji w dziale handlowym 

• Udrażnianie i porządkowanie pracy 

• Model pracy Działu Handlowego 

e. Styl zarządzania szefa sprzedaży 

• Trzymanie działu handlowego w ryzach 

f. Wizualizowanie pracy handlowców 

• Analiza pracy handlowców 

• Cykliczne działania menedżerskie 

• Analiza aktywności handlowej 

• Spotkania z zespołem 

• Projekty działu handlowego 



PROWADZĄCY 
 
 
 
 
 

TOMASZ ZAMBRZYCKI 
 

Partner w QUEST Change Managers® - konsultant biznesowy, 

szkoleniowiec, negocjator. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, 

zarządzania, marketingu, sprzedaży,  obsługi  klienta  oraz  agent  zmian  

w procesach transformacji dużych i średnich firm. 

 
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych 

i prowadzeniu własnej działalności biznesowej w tanach Zjednoczonych. 

Partner  w   firmie  konsultingowej  Business  Growth  Consultants 

i współwłaściciel Academy of Business and Career evelopment w Chicago. 

Konsultant dla firm w tanach Zjednoczonych oraz od 2008 roku także dla 

firm w Polsce. Trener i coach członków zarz dów i menedżerów w dziedzinie 

zarz dzania partycypacyjnego oraz IV Generacji przedaży. Absolwent zkoły 

Biznesu Uniwersytetu Loyola w Chicago oraz The University of Illinois 

Institute of Entrepreneurial Studies. tudiował także prawo na Uniwersytecie 

Łódzkim. 

 
 
 

 
KRZYSZTOF SARNECKI 

 
Prezes, Współzałożyciel i Leading Partner QUEST Change Managers®. 

Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. 

Ekspert  w  zakresie  budowania  przewagi  rynkowej  firm,  marketingu    

i    sprzedaży. Inspirator  i  konsultant  zmian  w procesach transformacji 

dużych i średnich firm. Wybitny prezenter i zawodowy mówca. 

 
Twórca  IV  Generacji  Sprzedaży  i  pierwszej  na  świecie  nielinearnej  

V Generacji Sprzedaży™, a także Komunikacji Nieantagonizującej™ oraz 

Mechanizmu Akceptacji™. 

 
Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial 

Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of 

Management (Lake Forest, Illinois). Założyciel i przez 20 lat Prezes Academy 

of Business & Career Development w Chicago. Kreator idei AKADOS – 

Akademii Dobrego Startu. Współpracuje z wieloma czołowymi firmami   

w Polsce i za granicą w dziedzinie transformacji, zarządzania 

partycypacyjnego oraz IV Generacji Sprzedaży. Konsultant, trener i coach 

kilkunastu tysięcy członków zarządów i menedżerów, Jeden z nielicznych 

zawodowych negocjatorów w Polsce. W roku 2011 założył firmę Quest 

Change Managers aby przenosić na rodzimy grunt najlepszą wiedzę, 

doświadczenie i praktyki biznesowe ze Stanów Zjednoczonych, przez to 

podnosić konkurencyjność polskich firm na krajowym i międzynarodowym 

rynku. 



PROWADZĄCY 
 
 
 
 

 

DOMINIK SKOWROŃSKI 

 
Dyrektor Operacyjny Quest Change Managers®. Konsultant i trener. 

Specjalista w dziedzinie Komunikacji Nieantagonizującej™. Twórca 

mechanizmu Komunikacji Ekstrakcyjnej™. 

 
Ekspert w dziedzinie, która w Polsce jest mało znana: Organization Design. 

Autor dwóch prac naukowych: “Organization design supporting 

flexibility” oraz “Organization design supporting e-business tool”. 

 
Prowadził procesy konsultingowe dla takich firm jak: FAKRO, Orange, 

Voith, Gothaer TU, WIMED czy Scandinavian Express. 

 
Absolwent Business Management na Uniwersytecie Łódzkim oraz 

International Business w Szkole Wyższej Handlowej. Współtwórca sukcesu 

jednej z najprężniejszych, młodych organizacji w Polsce – AKADOS’u. Pełnił 

w niej rolę Dyrektora Operacyjnego zarządzając zespołem 80 osób w 19 

lokalizacjach w Polsce. Wierzy, że każda firma i organizacja jest w stanie 

wspiąć się na wyżyny, tylko nie każda stosuje inżynierię dopasowaną do 

szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

 
Współzałożyciel organizacji na rzecz rozwoju środowisk menedżerskich: 

International Business League oraz Business Management Society. 

Doświadczenie związane z zarządzaniem zbierał w międzynarodowym 

towarzystwie. Wielokrotnie wyróżniany przez rektorów Uniwersytetu 

Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej. 

 
Pasjonat wystąpień publicznych, trener z powołania i konsultant. 

Przedsiębiorca, który zarządzał start up’em WinderPro. Zarządzał 

procesami sprzedaży przez 5 lat w małych firmach odzieżowych. Wyróżnia 

się charyzmą, profesjonalizmem i zaangażowaniem w każde wyzwanie, 

którego się podejmuje. 



 


