SALES

SALES PRACTITIONER PROGRAM

Kompleksowy program treningowy dla sprzedawców
pracujących w obszarze B2B, prowadzących sprzedaż
projektową i kontraktową poprzez spotkania
z Klientami w Polsce i za granicą.
Prowadzący: Robert Noworolski

Motto programu
„ Sprzedaż
nie jest sztuką a procesem;
zaś sprzedawca nie może skupiać się na zarabianiu pieniędzy
a na generowaniu przychodów swojemu Klientowi.

„
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Dla kogo?
| Handlowcy sprzedający projekty (sprzedaż kontraktowa)
| Handlowcy pracujący w terenie (sprzedaż zaopatrzeniowa)
| Bezpośredni szefowie zespołów sprzedażowych
Czego się nauczysz?
| Skutecznej ﬁlozoﬁi sprzedaży
| Używania mocnych zdań w kontakcie z Klientem
| Prowadzić skuteczne spotkanie sprzedażowe
| Planować i prognozować sprzedaż
| Zarządzać portfelem Klientów
| Skupiać swoją energię na wartościowych działaniach
| Obejmować wszystkie sprawy rzutem oka
| Zdeﬁniować swoje dążenia
| Nakręcać się do działania
Co zyskasz?
| Wyższy poziom konwersji w sprzedaży
| Większe przychody osiągane tym samym wysiłkiem
| Świadomość zasadniczych punktów wpływających na wyniki
| Pewność w działaniu poprzez posiadanie planu
| Spokój ducha wynikający z przeglądu sytuacji sprzedażowej
| Perspektywę działania na bazie uzyskanych narzędzi
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Cele zasadnicze
| Zbudowanie świadomości czym jest konkurowanie w realiach rynku wysoce konkurencyjnego
(konkurencja jakościowa, nie ilościowa). Dlaczego wiele pojęć sprzedażowych utraciło swoje znaczenie?
| Zbudowanie świadomości przewagi sprzedaży systemowej nad intuicyjną, w tym procesu planowania
i przygotowania sprzedaży. Jak to jest, że błyskotliwość, operatywność, elastyczność, spontaniczność
i „gadane” nie deﬁniują wyników sprzedażowych?
| Poznanie i przećwiczenie metodyki sprzedażowej w bezpośrednim kontakcie z Klientem.
Jak pracować z głównymi obiekcjami Klientów i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
| Poznaj absolutnie fundamentalny i nadrzędny cel najlepszych handlowców na świecie.
| Wprowadzenie pojęć sprzedażowych w odniesieniu do specyﬁki branży:
a. Sprzedaż Transformacyjna,
b. Komunikacja Nieantagonizująca i Mechanizm Akceptacji™,
c. drugi etap procesu sprzedaży – Pozycjonowanie,
d. Proces Sprzedaży,
e. Lejek Sprzedaży.
| Zbudowanie świadomości przydatności Algorytmów Komunikacji Sprzedażowej™
i rozpoczęcie procesu ich tworzenia w Firmie.
| Wykorzystywanie w praktyce Algorytmów Komunikacji Sprzedażowej™ podczas symulacji spotkań.

PIERWSZA SESJA (2 dni)
Skuteczne spotkania sprzedażowe
„Zwyciężanie bitwy poprzez skutecznie przeprowadzone spotkanie z Klientem”.

1

Filozoﬁa sprzedaży, wygenerowana na przestrzeni ostatnich dekad w świecie wysokiej konkurencyjności,
precyzyjnie ukierunkowuje nas na budowanie przewagi konkurencyjnej, która stworzy solidną barierę
wejścia dla konkurencji.
a. Sprzedaż Transformacyjna – wprowadzenie pojęcia sprzedaży jakościowej i konkurowania jakościowego
– przejście z poziomu sprzedaży produktu przez poziom rozwiązywania problemów Klienta do poziomu
WSPÓŁPRACY STRATEGICZNEJ,
b. Rozumienie sprzedaży III poziomu – sprzedawać w warunkach konkurencji jakościowej to nie zmiana, to
totalne przebiegunowanie myślenia.
c. Czym wyróżnia się Twoja ﬁrma? Co sprawia, że Klienci kupują Wasze produkty lub usługi?
– zadanie uczestnikom „Dwóch podstawowych pytań marketingowych w gospodarce wysoce
konkurencyjnej”,
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Spotkanie ma swój przebieg. Zmiana kolejności, poddanie się presji Klienta, skracanie drogi,
nieskoordynowane ruchy sprawią, że nie wykorzystamy swojego potencjału. Nie chodzi nam tutaj o
bezmyślne podążanie za schematem, ale o świadome realizowanie kroków, które podnoszą
prawdopodobieństwo wygranej.
a. Struktura i cele, czyli „jakoś to będzie” versus opracowanie przebiegu spotkania,
b. Osiągnięte nastawienie i postawa Klienta, czyli balansowanie układu sił,
c. Spotkanie a prezentacja – kolejność kroków i punkty ciężkości,
d. Eliminacja najczęstszych błędów w rozmowie sprzedażowej – od braku pomysłu na wstęp po wpadanie
w pułapkę cenową i prezentacyjną,
e. Zwiększanie prawdopodobieństwa sprzedaży, czyli nie ważne czy coś działa zawsze – ważne, ile masz
narzędzi zwiększających szansę. Analiza przebiegu spotkania i wyciąganie wniosków; kluczowe zasady
skutecznych spotkań handlowych.

PIERWSZA SESJA (2 dni)
Skuteczne spotkania sprzedażowe
„Zwyciężanie bitwy poprzez skutecznie przeprowadzone spotkanie z Klientem”.
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Sposób mówienia podczas spotkania to zasadnicza i kluczowa kompetencja. Jednocześnie to największy deﬁcyt
handlowców. Głęboko przepracujemy model Komunikacji Nieantagonizującej™, która pozwoli budować
komfort i bezpieczeństwo Klienta.
a. Kluczowe obszary efektywnej komunikacji w sprzedaży oraz narzędzia komunikacji w sprzedaży –
Komunikacja Nieantagonizująca™,
b. Wspólna analiza wybranych sytuacji sprzedażowych,
c. Praca w podgrupach nad wybranymi obiekcjami – opracowanie reakcji,
d. Opór psychologiczny (emocjonalny) – uwarunkowania subiektywne człowieka i percepcja:
- Reagowanie na emocje i zażalenia – pułapka słowa „rozumiem”,
- Rozmowy z „trudnymi Klientami” – mechanizmy.
e. Problem „ceny i rabatów” jako główny hamulec sprzedaży budującej relacje – psychologiczny aspekt ceny.
f. Rola, tworzenie i praktyka korzystania z Algorytmów Komunikacji Sprzedażowej™ jako skutecznego
narzędzia rozwoju umiejętności i konkurowania.
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Sprzedaż nie polega na teatrzyku socjotechnik, ale na autentyzmie i budowaniu partnerstwa oraz symbiozy
biznesowej. Znacie Klienta, który zaufa aktorowi? Znacie natomiast wielu Klientów, którzy zaufają
„człowiekowi z krwi i kości”.
Propozycja Wartości to zestaw tego wszystkiego, za co nasz Klient jest gotów zapłacić więcej. 100%
naszych Klientów pyta o cenę, a jednocześnie oni wszyscy w swoim życiu osobistym i zawodowym
niedyskutowalnie chcą płacić za jak największą wartość (patrzą oczywiście na pieniądze w kwestii
optymalizacji wydatków). Stwierdzenie „value for money” obrazuje zdroworozsądkowość każdego z nas.
Wszyscy wiemy, że za pewne rzeczy trzeba zapłacić. Powstaje jedynie pytanie: co naprawdę cenimy i czy
ktoś nam to daje? Większość handlowców nie ma zbudowanego mechanizmu oferowania wartości, stąd
przegrywają z silną potrzebą optymalizacji wydatków i potraﬁą sprzedać jedynie dzięki niższej cenie.

DRUGA SESJA (2 dni)
Budżetowanie przychodów i planowanie pracy
„Programowanie osiągania wyników na przestrzeni całego roku, czyli wygrywanie wojny”.

1

Metodyka budowania budżetu rocznego, którego prawdopodobieństwo realizacji będzie najwyższe z
możliwych.
a. Kreowanie budżetu rocznego od poziomu Klientów oraz prawdopodobieństwa uzyskania przychodu.
b. „Złoto pod stopami” – czy wykorzystujemy to, co już mamy w swoim zasięgu?
c. Kto jest naszym idealnym Klientem? Analiza najlepszych Klientów i najlepszych transakcji,
d. Powielanie wzorca idealnego Klienta – gdzie są nasi idealni Klienci? Budowanie indeksu sprzedażowego –
lista naszych Klientów.
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Proces sprzedaży w rozróżnieniu na Klientów strategicznych, Klientów obsługiwanych głównie na żywo
oraz Klientów, do których bieżący kontakt realizowany jest głównie zdalnie.
a. Jakie kroki musimy podjąć od momentu poznania Klienta do momentu podpisania kontraktu, aby
wygrywać?
b. Jaki zestaw działań powinniśmy podejmować, aby Klient do nas wracał i polecał nas kolejnym Klientom?
c. Jakie informacje powinniśmy mieć? – słowo „przygotowanie” ma swoje bardzo konkretne znaczenie,
które można rozpisać w czterech punktach. Te punkty wymagają od nas pracy. Drugi element to
gromadzenie informacji podczas spotkania: jakie pytania chcesz zadać?
d. Jak jest umiejscowione spotkanie z Klientem w procesie sprzedaży? – koncept Myślenia Systemowego a
sprzedaż,
e. Wprowadzenie 5-cio etapowego procesu sprzedaży, czyli pojęcia Sprzedaży Systemowej,
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f. Opisanie idei Sprzedaży Systemowej: targeting, process, funneling, account management.
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Narzędzia zarządzania Klientami i kontaktem z nimi.
a. Wykorzystanie mapy terytorium oraz aplikacji CRM,
b. Budowanie dodatkowych arkuszy analitycznych, pozwalających mieć przegląd sytuacji w każdym
momencie.

DRUGA SESJA (2 dni)
Budżetowanie przychodów i planowanie pracy
„Programowanie osiągania wyników na przestrzeni całego roku, czyli wygrywanie wojny”.
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Planowanie pracy na przestrzeni tygodnia, kwartału i roku. Budowanie osobistego schematu pracy,
określanie rutyny pracy koniecznej do osiągnięcia założonych w budżecie przychodów.
a. Harmonogramowanie działań względem Klientów,
b. Analiza średnio- i długofalowa – zarządzanie kalendarzem w wymiarze miesiąca, kwartału i roku.
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Zarządzanie sobą w czasie.
a. Systemic Thinking – Myślenie Systemowe
b. Zarządzanie sobą w czasie – klucz do efektywności
c. System Zarządzania Czasem – podstawowe procesy i narzędzia zarządzania czasem
d. Prawo Pareto – zasada 80/20 – sztuka analizy

TRZECIA SESJA (2 dni)
Utrzymywać determinację
„Wygrywanie z ludzką naturą i ułomnością”.

1

„Motywacja nie istnieje”- twierdzi Robert Noworolski. Istnieją MOTYW i NIECHĘĆ. Za niechęcią stoją emocje, a
za motywem fakty. Nauczymy się je kontrolować.
a. Emocje i ich konsekwencje w życiu osobistym i zawodowym.
b. Świadomość i obserwacja.
c. Praca nad własnymi emocjami na co dzień – reﬂeksje i rutyna.

2
3

„Gdyby mi się chciało tak, jak mi się nie chce”. Co za tym stoi i czemu tam jest?
Praca indywidualna z dyskusją na forum.

Czego właściwie chcesz? – przestańmy opowiadać sobie bajki.
a. Cele i ich wpływ na postawę oraz determinację.
b. Analiza własnych celów uczestników – praca indywidualna.
c. Dyskusja na forum – jakie cele sprawiają, że wstaję rano z łóżka?

4

Recepta na sukces składa się z 5 elementów. Gwarantują sukces według autora książki „Tajemnice
milionera”. Przepracujemy je, ponieważ są trudne do zrobienia.
Omówienie i plan działania dotyczący kolejnych 5 elementów recepty.
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Spraw sobie narzędzie, które będzie Cię nakręcało – każdy z nas do czegoś dąży.
Przeliczanie osiągniętego wyniku sprzedażowego na osobiste przychody.

Dzień treningowy
Ostatni dzień Programu

1

Przygotowanie na początku warsztatów
Na początku spotkania każdy uczestnik opisuje na kartce papieru ﬁrmę Klienta i sytuację z nią związaną, w
oparciu o którą będziemy ćwiczyć na zajęciach. Przerobimy po dwa przypadki na osobę.
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Trening spotkań
a. Ćwiczenie otwierające: pierwsza i druga symulacja spotkania w podgrupach.
b. Dwie scenki na forum z podsumowaniem i notowaniem wniosków.
c. Na bazie poprzednich ćwiczeń: uszczegóławianie opracowanego wcześniej procesu spotkania
sprzedażowego.
d. Dwie scenki w podgrupach z informacją zwrotną ze strony „klienta”. Dzielenie się wnioskami na forum i
ich notowanie.
e. Dwie scenki na forum z podsumowaniem i notowaniem wniosków.
f. Sﬁnalizowanie opisu procesu spotkania sprzedażowego na bazie doświadczeń tego dnia.

Robert Noworolski

