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Abonamentowy program
rozwoju nowoczesnych 
kompetencji dla

KADRY
PRACOWNICZEJ



która rozwiązuje wiele wyzwań związanych 

z kompetencjami pracowników: od nauki 

po trening umiejętności

Harmonogramowanie i monitoring zajęć dla każdego 

pracownika, weryfikacja udziału i ocena wiedzy 

– wszystko to organizowane i prowadzone przez Quest 

– bez obciążania Twoich osób zarządzających
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Jak działa program? KRÓTKA, uproszczona INSTRUKCJA

Sugerowane jest, aby uczestnik programu zaznaczył na platformie programu te

zajęcia, którymi jest zainteresowany. Wtedy, na godzinę przed zajęciami – otrzymuje

przypomnienie o zajęciach - mailem lub smsem (zgodnie z preferencją uczestnika).

dedykowana platforma. Po przystąpieniu do programu Abonent otrzymuje dostęp

w tygodniu, 2 razy na miesiąc lub w zależności od rodzaju tematu – maksymalnie 4

razy w tygodniu.

udziału w którychkolwiek zajęciach – ma możliwość obejrzenia/odsłuchania tych

Do obsługi programu i korzystania z niego służy przygotowana przez QUEST,

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik ma możliwość odpowiedzi na 6 pytań, które są

bierze udział w półtoragodzinnym szkoleniu/treningu (UWAGA! obowiązkowe jest

testem zdobytej wiedzy uczestnika w czasie zajęć. Test w swoim założeniu ma

W przypadku większości zajęć szkoleniowych (w odróżnieniu od treningowych)

frekwencji uczestników programu oraz wyniki testów po zajęciach.

szkoleń lub treningów tych, którymi jest zainteresowany – lista zajęć znajduje się na

abonamentowego ma dowolny wybór zajęć i ich częstotliwości – może to być np. raz

szkolenia/treningu, data i godzina, imię i nazwisko trenera).

korzystanie z kamerki komputerowej w czasie zajęć).

weryfikować podstawowy poziom wiedzy uzyskanej w czasie zajęć.

do swojego konta na tej platformie. Abonent ma możliwość wybrania spośród 136

dedykowanej platformie (dostęp do platformy jest online - gdzie podane są: temat

Maksymalna częstotliwość zajęć to cztery w ciągu tygodnia. Każdy uczestnik programu

Abonent loguje się na swoje konto na platformie na kilka minut przed zajęciami i

Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego osoba odpowiedzialna za

powtórkowych i poszerzających poznaną na zajęciach wiedzę.

rejestrację uczestników w programie (dedykowany menedżer firmy) otrzymuje od

firmy Quest raport, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące

Jeżeli – z jakichkolwiek względów – uczestnik programu nie jest w stanie wziąć

uczestnik ma możliwość ściągnięcia z dedykowanej platformy materiałów

Change Managers, warunkiem koniecznym (i rzeczywiście kluczowym dla komfortu

uczestnika programu), aby brać udział w warsztatach abonamentowych, jest

UWAGA! Jeżeli osoba staje się uczestnikiem programu Rozwój z QUESTem , a nie

zajęć na dedykowanej platformie, która dostępna jest tylko dla uczestników programu.

przeczytanie trzech artykułów zamieszczonych w materiale o nazwie „STARTER”

brała udziału w programie Kompendium MBA organizowanym przez firmę Quest
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OPIS OGÓLNY 

Ten pierwszy w Polsce program umożliwia firmie ciągłe rozw�anie kompetencji sprzedażowych, 

menedżerskich i negocjacyjnych – zarówno w obszarze edukacji jak i treningu umiejętności, bez 

obciążającego obciążenia czasowego podopiecznych. Ogromny wybór bardzo konkretnych 

tematów – obszarów wiedzy - jak i różnorodne zajęcia czysto treningowe – ćwiczenie algorytmów 

zachowań i reakcji, a także trening menedżerski w podgrupach. Zajęcia można powtórzyć w 

dowolnym terminie dzięki zamieszczeniu ich na specjalnej platformie, dostępnej 24/7. Interakcja 

z trenerem, sesje pytań i odpowiedzi oraz treningi w podgrupach – wreszcie uniwersalne 

rozwiązanie problemu: JAK STALE ROZW�AĆ KOMPETENCJE PODOPIECZNYCH i 

UTRZYMYWAĆ ICH JAKOŚĆ? 

DODATKOWA UNIKATOWOŚĆ PROGRAMU

PIERWSZY: Usługa zaplanowania i monitoringu udziału (frekwencji) pracowników firmy w 

programie. Wyjaśnienie: Uczestnik programu – wraz z menedżerem firmy wykupującej 

abonament, jeśli taka jest wola przełożonego – ustala harmonogram udziału każdego 

pracownika uczestniczącego w programie, a firma Quest nie tylko odpowiedzialna jest za 

dwukrotne przesłanie uczestnikowi przypomnienia o zajęciach (na 24 godziny i na godzinę przed 

zajęciami), ale także monitoring i raportowanie po zakończonym miesiącu kalendarzowym 

udziału w programie.

Kluczową kwestią jest skuteczność programu dla każdego uczestnika – dla Twojego 

podopiecznego, w związku z tym QUEST – w ramach usługi – zadba o dwa elementy niezwykle 

wzmacniające jakość programu i jego skuteczność, a także komfort menedżerów Twojej firmy, 

którzy nie będą musieli zajmować się monitoringiem frekwencji na zajęciach oraz aktywności w 

czasie zajęć. 

Oto te dwa elementy:

DRUGI: Po każdym szkoleniu każdy z uczestników może być poproszony – na życzenie 

przełożonego - menedżera/firmy – o rozwiązanie sześciopunktowego testu, który zweryfikuje 

aktywny udział w konkretnym szkoleniu. Taki test rozwiązywany będzie na zakończenie 

programu.

Firma wykupując abonament otrzymuje raport raz w miesiącu, który zawiera informacje kto, w 

którym szkoleniu i kiedy wziął udział oraz jaki wynik testu uzyskał.
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Po wzięciu udziału przez pracownika firmy w którychkolwiek zajęciach nie ma

Abonament ważny jest na około 8 miesięcy – dokładnie 34 tygodnie x 4 = 136 lekcji (+

dostęp do powtórek on-line) – pierwsze zajęcia, które obejmuje abonament

Training dla swojej kadry najwyższego szczebla, wtedy te osoby są wliczane do

rozpoczynają się 4 maja 2021 i zakończy się w drugiej połowie stycznia 2022.

możliwości wymiany tej osoby na inną osobę w ramach wykupionego abonamentu.

UWAGA! Jeżeli firma wykupuje także program abonamentowy Quest EXECUTIVE

całościowej puli osób w programie – co ma wpływ na obniżenie kosztu abonamentów dla 

pracowników w podstawowym programie. Przykładowo:jeżeli firma zapisała 5 osób do 

programu Quest EXECUTIVE TRAINING oraz 10 osób do programu Rozwój z QUESTem – 

wtedy opłata 1000 PLN netto + VAT będzie dotyczyć tylko 5 osób (gdyż razem z top-

menedżerami osiągnięta jest liczba 10) a opłata za każdą z kolejnych 5 osób wyniesie 550 

PLN netto +VAT.

rejestracji przedstawiciela firmy w programie.

W sytuacji, gdy firma zdecyduje się na poszerzenie liczby uczestników – jest możliwość 

uczynienia tego poprzez dokonanie dopłaty w czasie trwania programu – i wynosi ona 550 

PLN netto + VAT – bez względu na datę zapisu.

Każda osoba w ramach abonamentu może skorzystać z dowolnej liczby

zgłoszona w ramach opłaconego abonamentu może stworzyć sobie swój harmonogram 

zajęć – dlatego firma może zgłosić w ramach abonamentu zespół składający się 

jednocześnie z osób o różnej odpowiedzialności zawodowej, piastujących różne 

stanowiska (przykładowo: w grupie 26 osób może być 8 sprzedawców, 4 osoby 

obsługujące klientów, 6 osób administracji, 4 kierowników, 2 dyrektorów, dwóch członków 

zarządu)

b. Za każdą następną osobę – jedenastą, dwunastą, etc. – 550 PLN netto + VAT –

odtwarzanie ich z dedykowanej platformy internetowej.

c. Pełna opłata za Program Abonamentowy jest wymagana w ciągu 14 dni od dnia

JEDNORAZOWA OPŁATA ZA OŚMIOMIESIĘCZNY ABONAMENT –

szkoleń/treningów, ich powtórzeń oraz może korzystać z nich bez ograniczeń - poprzez

Ze względu na wielość i zróżnicowanie merytoryczne szkoleń/treningów, każda osoba

(136 szkoleń do wyboru dla każdego uczestnika):

a. 1000 PLN netto + VAT – za każdą z pierwszych dziesięciu osób z firmy zapisanych do 

programu.

przykładowo: abonament dla 25 osób obliczany jest następująco: 10 tys. PLN netto za 

pierwsze 10 osób oraz za następne 15 osób: 15 x 550 PLN netto = 8.250 PLN netto – razem 

18.250 PLN netto + VAT. Opłata ta (550 PLN netto za każdego uczestnika) nie zmienia się, 

jeżeli firma dopisuje osoby do abonamentu w czasie trwania jego trwania.
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Każdy uczestnik ma dostęp na dedykowanej platformie – do zajęć (ścieżki wejścia są

Wszystkie wykłady rozpoczynające się o godzinie 16:00 są nagrywane (bez wizerunku

Do wielu zajęć dołączone są materiały szkoleniowe - można je uzyskać z platformy

dostępne na platformie, do której dostęp ma każdy uczestnik programu)

W ramach Programu Abonamentowego przez cztery dni w tygodniu odbywają się zajęcia dla 

kadry pracowniczej firm – czyli dla wszystkich pracowników firmy, która dla nich wykupiła ten 

program. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 16:00 – 17:30 oraz 

odpowiednio następnego dnia, w godz. 8:00 – 9:30. Tematyka warsztatów o godzinie 8.00 rano 

jest identyczna jak w dniu poprzedzającym o godzinie 16.00 Czwarte zajęcia odbywają się tylko 

w poniedziałki rano w godz. 8:00 - 9:30 i nie mają swojego powtórzenia (nagranie tych zajęć – 

będzie dostępne na platformie).

i. SPRZEDAŻ I ĆWICZENIE ALGORYTMÓW KOMUNIKACJI HANDLOWCÓW/DORADCÓW,

ZARZĄDZANIE, NEGOCJACJE, , ZAKUPY, FINANSE DLA MENEDŻERÓW – NIE-FINANSISTÓW, 

BUSINESS ENGLISH i inne

iii. W czasie większości zajęć uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach w podgrupach – platforma 

Zoom daje taka możliwość dzięki rozdzielaniu uczestników na tzw. grupy w oddzielnych 

pokojach

UWAGA! Organizator, Quest Change Managers, zastrzega sobie możliwość zmiany tematów 

(kwestie merytoryczne) w ilości nie większej niż 15% całego programu w trakcie jego trwania – 

jednocześnie – będą one ogłoszone z co najmniej 30. dniowym wyprzedzeniem.

platformy Zoom podziału uczestników np. na zespoły dwu, trzy czy czteroosobowe)

W razie odwołania zajęć z jakiegokolwiek powodu organizator, Quest Change Managers, 

zobowiązuje się do zrealizowania dodatkowych zajęć w terminie nie później niż w ciągu 4. 

tygodni od oryginalnej, odwołanej daty zajęć, a nowy termin podany zostanie z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem.

dedykowanej zajęciom abonamentowym. Zajęcia czysto treningowe (np. trening algorytmów 

reagowania na różne sytuacje w komunikacji z klientem) nie wymagają materiałów 

dodatkowych.

• W przypadku zajęć treningowych wprowadzenie tematu zabiera około do 30 minut, a 

pozostała część zajęć to zajęcia treningowe (w tym zajęcia w grupach dzięki możliwości

PROGRAM PODSTAWOWY: Zajęcia dostępne dla wszystkich pracowników firmy.

ii. Niektóre zajęcia mają charakter szkoleniowy, ale większość zajęć ma charakter sesji 

treningowej.

• W przypadku zajęć szkoleniowych część wykładowa zajmuje około 30 – 60 minut, część 

ćwiczeniowa – praktyczna odpowiednio 30 – 60 minut

Typy zajęć:

uczestników – jedynie trenera i prezentacje) i pozostawione na platformie. Pozostaną 

dostępne dla uczestników programu do końca trwania programu. Także jednorazowe sesje w 

poniedziałek rano zostaną nagrane i udostępnione na platformie na tych samych zasadach.
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DODATKOWE „BONUSY” PROGRAMU

Jeżeli firma wykupi abonament dla swoich podopiecznych w ramach programu Rozwój z

– za które opłata wynosi tylko 1900 PLN netto + VAT, a następne 3 szkolenia online – do wyboru: 

5-godzinne za zniżkową sumę 4500 PLN netto + VAT (regularna cena 6000 PLN netto +VAT), a 8 

godzinne za 6000 PLN netto +VAT (regularna cena 7500 PLN netto +VAT).

dodatkowego 5-godzinnego dedykowanego szkolenia online dla swojego dowolnego zespołu

Każdy zgłoszony uczestnik programu Rozwój z QUESTem ma zniżkę 10 % na zajęcia

lub Krzysztof Sarnecki - 512 079 789

Poniżej harmonogram…

QUESTem o wartości co najmniej 10 tys. PLN netto + VAT, ma możliwość zamówienia

standardowe oferowane przez firmę Quest Change Managers: Kompendium MBA I, Zawodowa 

Sprzedaż, Zawodowe Negocjacje (online lub stacjonarne) – opcja ta dotyczy sytuacji, kiedy 

zapis następuje w czasie trwania abonamentu. W sprawie pytań czy chęci wykupienia 

programu abonamentowego – uprzejmie proszę o kontakt: Jacek Kobylec – 531 276 299



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ
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(zajęcia w kolejności dat)

NR TEMATYKA

39

39

04.05 16 – 17:30 WT

05.05 8 – 9:30 ŚR

Jak być szanowanym szefem i zbudować sobie prawdziwy

autorytet u byłych kolegów w oparciu o tzw. moc sprawczą

przełożonego, a nie tylko moc stanowiska (pełnioną funkcję).

Trening: Analiza własnego wizerunku.

DZIEŃ DATA GODZINA

40

40

06.05 16 – 17:30 CZW

07.05 8 – 9:30 PIĄT

Typy pokoleń pracowników, Na co zwrócić uwagę we

współpracy z każdym z pokoleń. Ćwiczenia reagowania n w

różnych sytuacjach.

D-PON 10.05 8 – 9:30 PON Komunikacja mailowa – jak reagować w mailu na agresję

klienta/dostawcy/kooperanta – różne przykłady komunikacji

„pisanej”.

41

41

10.05 16 – 17:30 PON

11.05 8 – 9:30 WT

Systemowe, a intuicyjne podejście do sprzedaży w oparciu o

model IV Generacji Sprzedaży.

Trening: Stosowanie przewagi sprzedaży systemowej nad

intuicyjną, w tym procesu planowania i przygotowania sprzedaży.

42

42

11.05 16 – 17:30 WT

12.05 8 – 9:30 ŚR

Kluczowe kompetencje menedżera - Pokora menedżerska

Trening: Przykłady stosowania Pokory menedżerskiej.

43

43

13.05 16 – 17:30 CZW

14.05 8 – 9:30 PIĄT

Wykład: Cztery inżynierie negocjacyjne –

– piramida jakości, negocjacje transformacyjne, dopasowanie 

i poszerzenie tortu. Ćwiczenia na przykładach.

E-PON 17.05 8 - 9:30PON
Praca z negatywnymi przekonaniami – cichy zabójca

skuteczności i wewnętrznej mocy menedżera.
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NR TEMATYKA

44

44

17.05 16 – 17:30 PON

18.05 8 – 9:30 WT

Taktyka ubiegania obiekcji, barier, uwarunkowań klienta

Trening: Zasady stosowania i sposób komunikacji (algorytmy

komunikacji).

DZIEŃ DATA GODZINA

E-PON 24.05 8 – 9:30 PON Marketing on-line - budowanie marki firmy i produktów w sieci.

Uwarunkowania, mechanizmy, narzędzia. Jak nadążać za

dynamiką zmian w tym obszarze?

45

45

18.05 16 – 17:30 WT

19.05 8 – 9:30 ŚR

Typowe błędne reakcje osób zarządzających na turbulencje

rynkowe.

Trening: Analiza własnych reakcji na turbulencje rynkowe.

46

46

20.05 16 – 17:30 CZW

21.05 8 – 9:30 PIĄT

Skuteczna rekrutacja - zasady przygotowania formy do ewaluacji

kandydata.

Trening: przygotowanie formy do ewaluacji kandydata dla

konkretnego stanowiska we własnej firmie.

47

47

24.05 16 – 17:30 PON

25.05 8 – 9:30 WT

Dlaczego dążeniem każdej firmy powinno być eliminowanie

procesu ofertowania. Wdrażanie pięcioetapowego procesu

sprzedaży. Budowanie przykładów adekwatnych do branż

reprezentowanych przez uczestników.

48

48

25.05 16 – 17:30 WT

26.05 8 – 9:30 ŚR

Budowanie mocy sprawczej menedżera w trudnych sytuacjach z

podopiecznymi.

Trening: Sposób rozmowy z niezadowolonym podopiecznym.

49

49

27.05 16 – 17:30 CZW

28.05 8 – 9:30 PIĄT

Konflikt w języku angielskim – słownictwo i wiedza merytoryczna

– jak uspokajać sytuację i dogadywać się w środowisku

nagromadzonych emocji.

G-PON 31.05 8 – 9:30 PON Prawo pracy. O czym każdy menedżer powinien wiedzieć? Jak

nadążać za zmianami w prawie pracy? Spotkanie ze specjalistą w

tej dziedzinie.
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NR TEMATYKA

50

50

31.05 16 – 17:30 PON

01.06 8 – 9:30 WT

Warsztaty: Trening algorytmów – Jak wrócić do klienta, którego

straciliśmy z powodu zaniedbania, „wpadki”, etc.

DZIEŃ DATA GODZINA

H-PON 07.06 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

51

51

01.06 16 – 17:30 WT

02.06 8 – 9:30 ŚR

Baza skutecznej strategii marketingowej – Koncept 5P

Trening: Analiza bazy skutecznej strategii marketingowej dla mojej

firmy – omówienie na przykładach.

52

52

07.06 16 – 17:30 PON

08.06 8 – 9:30 WT

V Generacja Sprzedaży – zastosowanie w praktyce – jak ją

wdrażać stopniowo. Budowanie przykładów adekwatnych do

branż reprezentowanych przez uczestników.

53

53

08.06 16 – 17:30 WT

09.06 8 – 9:30 ŚR

Delegowanie – 6 poziomów – jak rozw�ać podopiecznych dzięki

delegowaniu – trening delegowania.

Trening: Coaching jako podstawa 3 poziomu delegowania.

54

54

10.06 16 – 17:30 CZW

11.06 8 – 9:30 PIĄT

Awansowałeś na menedżera zespołu, którego wcześniej byłeś

członkiem – jak zarządzić ta zmianą? Ćwiczenia na przykładach.

I-PON 14.06 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

55

55

14.06 16 – 17:30 PON

15.06 8 – 9:30 WT

Warsztaty – Trening algorytmów reagowania na „mam już firmę,

która mnie obsługuje”.

56

56

15.06 16 – 17:30 WT

16.06 8 – 9:30 ŚR

Definiowanie najlepszych typów klientów mojej firmy –

podstawy Segmentacji rynku i koncept STP (Segmentacja,

Targetowanie, Pozycjonowanie) – omówienie na przykładach.
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NR TEMATYKADZIEŃ DATA GODZINA

J-PON 21.06 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

57

57

17.06 16 – 17:30 CZW

18.06 8 – 9:30 PIĄT

Zasady komunikacji z pracownikami, z którymi firma potrzebuje

się rozstać w okresie kryzysu.

Trening: Przygotowanie skryptu rozmowy.

58

58

21.06 16 – 17:30 PON

22.06 8 – 9:30 WT

Jak postępować, aby klient chciał z tobą rozmawiać - strategia

postępowania przy telefonowaniu do nowego klienta. - Trening:

stosowanie Taktyki Ubiegania i Komunikacji Nieantagonizującej.

59

59

22.06 16 – 17:30 WT

23.06 8 – 9:30 ŚR

Dziewięć praktycznych taktyk podnoszenia skuteczności pracy

podopiecznych – motywowanie – zastosowanie na przykładach.

60

60

24.06 16 – 17:30 CZW

25.06 8 – 9:30 PIĄT

Skuteczna rekrutacja - zasady prowadzenia telefonicznej

rozmowy rekrutacyjnej .

Trening: Przygotowanie pytań „odsiewających “do prowadzenia

selekcji kandydatów w trakcie telefonicznej rozmowy rekrutacyjnej.

K-PON 28.06 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

61

61

28.06 16 – 17:30 PON

29.06 8 – 9:30 WT

Skuteczna komunikacja z klientem – czwarty i piąty poziomu

słuchania.

Trening: Stosowanie czwartego i piątego poziomu słuchania –

ćwiczenia.

62

62

30.06 16 – 17:30 WT

01.07 8 – 9:30 ŚR

Trening: Delegowanie – zwykłe i trudne sytuacje

63

63

02.07 16 – 17:30 CZW

03.07 8 – 9:30 PIĄT

Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy – zarządzanie

sytuacjami konfliktowymi – 5 typów rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia na przykładach.
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L-PON 05.07 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

64

64

05.07 16 – 17:30 PON

06.07 8 – 9:30 WT

Warsztaty - Nietypowe sytuacje sprzedażowe – agresja klienta,

złe traktowanie. Trening reagowania – algorytmy.

65

65

06.07 16 – 17:30 WT

07.07 8 – 9:30 ŚR

Jak skutecznie konkurować - cztery poziomy potrzeb klienta

Trening: Przykład zastosowania czterech poziomów potrzeb

klienta

66

66

08.07 16 – 17:30 CZW

08.07 8 – 9:30 PIĄT

Negocjacje międzynarodowe – jak negocjować z: Niemcami,

Francuzami, Holendrami, Włochami i Szwedami. Przykłady.

Ł-PON 12.07 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

67

67

12.07 16 – 17:30 PON

13.07 8 – 9:30 WT

Skuteczna sprzedaż – język korzyści – czyli jak wpłynąć na

decyzję Klienta.

Trening: Zmiana cech produktu/usługi na korzyści dla klienta.

68

68

13.07 16 – 17:30 WT

14.07 8 – 9:30 ŚR

Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, kiedy podopieczny

odmawia współpracy -zasady postępowania. Warsztaty –

ćwiczenia na przykładach.

69

69

15.07 16 – 17:30 CZW

16.07 8 – 9:30 PIĄT

Skuteczna rekrutacja - zasady prowadzenia rozmowy

rekrutacyjnej.

Trening: Przygotowanie pytań do prowadzenia selekcji

kandydatów w trakcie spotkań rekrutacyjnych.

M-PON 19.07 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

70

70

19.07 16 – 17:30 PON

20.07 8 – 9:30 WT

Filary budowania zaufania u klienta do sprzedawcy i firmy.

Trening: Analiza własnego „warsztatu zaufania”.
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71

71

20.07 16 – 17:30 WT

21.07 8 – 9:30 ŚR

Skuteczna komunikacja menedżerska – czwarty i piąty poziomu

słuchania.

Trening: Stosowanie czwartego i piątego poziomu słuchania w

ćwiczeniach.

72

72

22.07 16 – 17:30 CZW

23.07 8 – 9:30 PIĄT

Zasady skutecznego delegowania zadań

Trening: Unikanie błędów przy delegowaniu zadań.

N-PON 26.07 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

73

73

26.07 16 – 17:30 PON

27.07 8 – 9:30 WT

Psychologia kontaktu z klientem reklamacyjnym - od komunikatu

klienta do rozwiązania problemu.

Trening: Ćwiczenie sposobu reakcji na klienta reklamacyjnego.

74

74

27.07 16 – 17:30 WT

28.07 8 – 9:30 ŚR

Skuteczna rekrutacja – zasady przygotowania ogłoszenia o pracę

Trening: przygotowanie przykładowego ogłoszenia dla swojej

firmy.

75

75

29.07 16 – 17:30 CZW

30.07 8 – 9:30 PIĄT

Kluczowe kompetencje menedżera - Credo szefa – „zawarcie

kontraktu” z podopiecznymi.

Trening: Przygotowanie Credo szefa.

O-PON 02.08 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

76

76

02.08 16 – 17:30 PON

03.08 8 – 9:30 WT

Windykacja w sprzedaży – dlaczego ta miękka jest skuteczniejsza

i jak ją wdrożyć, jak przeprowadzać. Trening rozmów

windykacyjnych.

77

77

03.08 16 – 17:30 WT

04.08 8 – 9:30 ŚR

Problem egzekwowania w zarządzaniu – jak być skutecznym,

czyli aby podopieczni „realizowali zadania”.
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78

78

05.08 16 – 17:30 CZW

06.08 8 – 9:30 PIĄT

Jak negocjować z tzw. „pozycji słabszej” – jak negocjować pod

presją czasu.

P-PON 09.08 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

79

79

09.08 16 – 17:30 PON

10.08 8 – 9:30 WT

Prezentacja sprzedażowa w B2B – najczęstsze błędy oraz co

wygrywa uznanie klienta? Czyli: Nie przekonuj! Budowanie

przykładów adekwatnych do branż reprezentowanych przez

uczestników.

80

80

10.08 16 – 17:30 WT

11.08 8 – 9:30 ŚR

Zarządzanie „coachingowe” zespołem – praktyczne warsztaty

„uruchamiania” podopiecznych w kierunku skuteczności i

kończenia zadań.

81

81

12.08 16 – 17:30 CZW

13.08 8 – 9:30 PIĄT

12 zdań negocjacyjnych po polsku i angielsku, które nie tylko

zrobią wrażenie, ale też wniosą pozytywną zmianę w

negocjacjach. Ćwiczenia na przykładach.

Q-PON 16.08 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

82

82

16.08 16 – 17:30 PON

17.08 8 – 9:30 WT

Czym jest Pułapka Prezentacyjna i dlaczego należy jej unikać

Trening: Jak prowadzić rozmowę sprzedażową z klientem.

83

83

17.08 16 – 17:30 WT

18.08 8 – 9:30 ŚR

Pięć poziomów wsparcia dla zarządu firmy przez dział ZZL (HR).

84

84

19.08 16 – 17:30 CZW

20.08 8 – 9:30 PIĄT

Rozumieć różnicę – marża a narzut. Rodzaje marż. I dodatkowo –

inżynierie budowania marżowości.
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R-PON 23.08 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

85

85

23.08 16 – 17:30 PON

24.08 8 – 9:30 WT

Płaszczyzny przekazu w komunikacji sprzedawcy. Praktyczne

zastosowanie – ćwiczenia.

86

86

24.08 16 – 17:30 WT

25.08 8 – 9:30 ŚR

Trening: Motyw, motywacja i motywowanie – od motywacji

wewnętrznej, przez stymulację motywacji po systemy

motywacyjne. Omówienie tematu na przykładach.

87

87

26.08 16 – 17:30 CZW

27.08 8 – 9:30 PIĄT

Jak negocjować w sytuacjach prostych, gdzie jest „małe pole do

manewru” – warsztaty.

S-PON 30.08 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

88

88

30.08 16 – 17:30 PON

31.08 8 – 9:30 WT

Nielinearność w sprzedaży – inżynierie i taktyki, dzięki którym

skuteczność zdecydowanie rośnie. Budowanie przykładów

adekwatnych do branż reprezentowanych przez uczestników.

89

89

31.08 16 – 17:30 WT

01.09 8 – 9:30 ŚR

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej – warianty i inżynierie – na

praktycznych przykładach.

90

90

02.09 16 – 17:30 CZW

03.09 8 – 9:30 PIĄT

Zarządzanie zmianą – sposób postępowania z podopiecznymi

akceptującymi zmianę i negującymi zmianę.

Trening: Sposób rozmowy z podopiecznymi akceptującymi

zmianę i negującymi zmianę.

T-PON 06.09 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

91

91

06.09 16 – 17:30 PON

07.09 8 – 9:30 WT

Czym wyróżnia się Twój sposób przedstawiania firmy? Jak prezentować 

firmę klientowi – strategia prezentacji, składowe prezentacji.

Trening: Przygotowanie prezentacji własnej firmy – ćwiczenie na

przykładach.
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92

92

07.09 16 – 17:30 WT

08.09 8 – 9:30 ŚR

Cztery funkcje działu ZZL (HR) we współczesnej organizacji –

omówienie tematu na przykładach.

93

93

09.09 16 – 17:30 CZW

10.09 8 – 9:30 PIĄT

Skuteczne egzekwowanie obowiązków od podopiecznych

Trening: Zasady postępowania menedżera konieczne do

skutecznego egzekwowanie obowiązków od podopiecznych.

U-PON 13.09 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

94

94

13.09 16 – 17:30 PON

14.09 8 – 9:30 WT

Warsztaty: Jak rozpoczynać rozmowę handlową, aby nie wpaść

w dwie najczęstsze pułapki: produktową i cenową. Budowanie

przykładów adekwatnych do branż reprezentowanych przez

uczestników.

95

95

14.09 16 – 17:30 WT

15.09 8 – 9:30 ŚR

Jak zarządzać w sytuacji silnego stresu/ presji na zespole - na

praktycznych przykładach. Ćwiczenia reagowania na różne

sytuacje.

96

96

16.09 16 – 17:30 CZW

17.09 8 – 9:30 PIĄT

System Zarządzania Czasem – praktyczne aspekty dla

menedżerów – pomoc w egzekwowaniu delegowanych zadań.

Opracowanie listy wdrożeń.

W-PON 20.09 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

97

97

20.09 16 – 17:30 PON

21.09 8 – 9:30 WT

Trening: Algorytmy: Jak się umówić na spotkanie? Sekretarka,

rozmowa bezpośrednia, przez pośrednika…

Trening wariantów – ćwiczenia.

98

98

21.09 16 – 17:30 WT

22.09 8 – 9:30 ŚR

Czym są nośniki przekazu marketingowego swojej firmy.

Trening: Określanie nośników przekazu marketingowego swojej

firmy.
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99

99

23.09 16 – 17:30 CZW

24.09 8 – 9:30 PIĄT

Negocjacje w praktyce – awersja do ryzyka a chęć zysku w

budowaniu procesu negocjacyjnego. Warsztaty.

X-PON 27.09 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

100

100

27.09 16 – 17:30 PON

28.09 8 – 9:30 WT

Warsztaty - Jak reagować w sytuacji awersji do mojej firmy lub

branży?

Trening algorytmów.

101

101

30.09 16 – 17:30 CZW

01.10 8 – 9:30 PIĄT

Systemowe narzędzia do wdrażanie nowych pracowników -

czterech obszary wdrożenia – Samowystarczalność, Integracja

społeczna, Integracja kulturowa, Klarowność swojej funkcji

(zakresu odpowiedzialności i zadań oraz plan wdrożenia do

osiągnięcia pełnego potencjału produkcyjnego).

Y-PON 04.10 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

102

102

04.10 16 – 17:30 PON

05.10 8 – 9:30 WT

Jak negocjować z „potentatem” lub z monopolistą na rynku?

Praktyczne przykłady i warsztaty.

103

103

05.10 16 – 17:30 WT

06.10 8 – 9:30 ŚR

Kluczowe kompetencje menedżera – Coaching. Ćwiczenia.

104

104

07.10 16 – 17:30 CZW

08.10 8 – 9:30 PIĄT

Zarządzanie zmianą – sposób postępowania z podopiecznymi

akceptującymi zmianę i negującymi zmianę.

Trening: Sposób rozmowy z podopiecznymi akceptującymi

zmianę i negującymi zmianę.

Z-PON 11.10 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem
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105

105

11.10 16 – 17:30 PON

12.10 8 – 9:30 WT

Trzy poziomy sprzedaży – Sprzedaż Transformacyjna. Przykłady i

omawianie wariantów adekwatnych do branż reprezentowanych

przez uczestników.

106

106

12.10 16 – 17:30 WT

13.10 8 – 9:30 ŚR

Kluczowe kompetencje menedżera - Zarządzanie partycypacyjne

Trening: Skuteczne delegowanie z wykorzystaniem konceptu

Zarządzania partycypacyjnego.

107

107

14.10 16 – 17:30 CZW

15.10 8 – 9:30 PIĄT

Cztery inżynierie negocjacyjne –

– piramida jakości, negocjacje transformacyjne, dopasowanie i

poszerzenie tortu. Ćwiczenia na przykładach.

AA-PON 18.10 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

108

108

18.10 16 – 17:30 PON

19.10 8 – 9:30 WT

Warsztaty – trening algorytmów: Jak sprzedawać produkt/usługę

średniej jakości?

109

109

19.10 16 – 17:30 WT

20.10 8 – 9:30 ŚR

Rozumienie i zarządzanie całościowym doświadczeniem

zakupowym kupującego (Total shopping experience)

Trening: Analiza doświadczenia zakupowego kupującego w mojej

firmie.

110

110

21.10 16 – 17:30 CZW

22.10 8 – 9:30 PIĄT

Trening: Analiza CV kandydatów – na co zwracać uwagę i jak

weryfikować wiarygodność informacji podanych w CV.

BB-PON 25.10 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

111

111

25.10 16 – 17:30 PON

26.10 8 – 9:30 WT

Trudne sytuacje sprzedażowe (obiekcje, bariery, presja) – zasady

postępowania bariery, presje.

Trening: Zasady postępowania i sposób komunikacji (algorytmy

komunikacji).
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112

112

26.10 16 – 17:30 WT

27.10 8 – 9:30 ŚR

Motywacja i Konsekwencja Menedżerska – czym jest i dlaczego

jest koniecznym elementem pracy menedżera. Omówienie

praktycznych zastosowań.

113

113

28.10 16 – 17:30 CZW

29.10 8 – 9:30 PIĄT

Warsztaty przygotowania do negocjacji sprzedażowych –

wybrane mechanizmy i narzędzia. Omówienie na przykładach.

114

114

02.11 16 – 17:30 WT

03.11 8 – 9:30 ŚR

Warsztaty – trening algorytmów: Różnorodne obiekcje klienta –

Czy na pewno? Dlaczego? Konkurencja ma inaczej…

115

115

04.11 16 – 17:30 CZW

05.11 8 – 9:30 PIĄT

Pięcioetapowy proces sprzedaży – jak budować zaufanie, a nie

tylko relacje – trzy filary i cztery klamry.

CC-PON 08.11 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

116

116

08.11 16 – 17:30 PON

09.11 8 – 9:30 WT

Jak monitorować, aby mieć pewność, że zespół operuje na

poziomie Sprzedaży Transformacyjnej™?

Trening: Budowanie systemu monitorowania - omawianie

przykładów.

117

117

09.11 16 – 17:30 WT

10.11 8 – 9:30 ŚR

Trening: Systemowe narzędzia do wdrażanie nowych

pracowników – obszar #1 Samowystarczalność (Compliance);

przygotowanie kontrolnej listy wdrożeniowej.

DD-PON 15.11 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

118

118

15.11 16 – 17:30 PON

16.11 8 – 9:30 WT

Warsztaty – trening algorytmów; Jak rozmawiać z klientem,

który nie rozumie, nie zna się – a obiektywnie „potrzebuje”.
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119

119

16.11 16 – 17:30 WT

17.11 8 – 9:30 ŚR

Organizacja sprzedaży – zarządzanie sprzedażą – co to jest

nowoczesne „SALES ENGINE”?

120

120

18.11 16 – 17:30 CZW

19.11 8 – 9:30 PIĄT

Trening: Systemowe narzędzia do wdrażanie nowych

pracowników – obszar #2 Integracja społeczna (Connection);

przygotowanie kontrolnej listy wdrożeniowej.

EE-PON 22.11 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

122

122

23.11 16 – 17:30 WT

24.11 8 – 9:30 ŚR

Zasady efektywnego planowania pracy handlowca i działu

sprzedaży. Omawianie wariantów adekwatnych do różnych

typów branż.

123

123

25.11 16 – 17:30 CZW

26.11 8 – 9:30 PIĄT

Negocjacje w języku angielskim – podstawowe, praktyczne

słownictwo, które się bardzo przydaje, a nawet robi wrażenie.

Przykłady zwrotów negocjacyjnych – ćwiczenia.

121

121

22.11 16 – 17:30 PON

23.11 8 – 9:30 WT

Kiedy i jak mówić o cenie w sprzedaży, aby nie była ona sednem

transakcji. Struktura rozmowy sprzedażowej.

Trening: Algorytmy reagowania na „za wysoka cena”.

FF-PON 29.11 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

125

125

30.11 16 – 17:30 WT

01.12 8 – 9:30 ŚR

Jak budować praktyczny skrypt sprzedażowy, który

zdecydowanie podniesie Twój poziom sprzedaży i ułatwi Ci pracę.

Trening: Budowanie własnego skryptu sprzedażowego.

124

124

29.11 16 – 17:30 PON

30.11 8 – 9:30 WT

Koła sprzedaży – prosty schemat skuteczności – od tego, czego

klient się spodziewa po „WOW”. Budowanie przykładów

adekwatnych do branż reprezentowanych przez uczestników.
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GG-PON 06.12 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem

128

128

07.12 16 – 17:30 WT

08.12 8 – 9:30 ŚR

Trening: Moje błędy (powodujące demotywacje podopiecznych)

Ćwiczenie: Mój sposób prowadzenia rozmów z podopiecznymi.

127

127

06.12 16 – 17:30 PON

07.12 8 – 9:30 WT

Mózg ludzki – „Trzy mózgi” – komunikacja nieantagonizująca.

Trening sytuacji rozmowy „pod napięciem” – ćwiczenia.

126

126

02.12 16 – 17:30 CZW

03.12 8 – 9:30 PIĄT

Trening: Systemowe narzędzia do wdrażanie nowych

pracowników – obszar #3 Integracja kulturowa (Culture);

przygotowanie kontrolnej listy wdrożeniowej.

129

129

09.12 16 – 17:30 CZW

10.12 8 – 9:30 PIĄT

Wykład: BATNA, ZOPA i punkty odejścia w negocjacjach – co

praktycznego warto wiedzieć? Warsztaty przygotowania do

negocjacji.

HH-PON 13.12 8 – 9:30 PON Negocjacje zakupowe – od negocjacji neandertalskich do

transformacyjnych/ szeroko-kontekstowych. Fundamenty

nowoczesnych negocjacji zakupowych.

131

131

14.12 16 – 17:30 WT

15.12 8 – 9:30 ŚR

Prowadzenie spotkań ewaluacyjnych i typowe błędy w ich

przygotowaniu i prowadzeniu. Omówienie przykładów.

130

130

13.12 16 – 17:30 PON

14.12 8 – 9:30 WT

Wykład: Kluczowe kompetencje menedżera – moc sprawcza

menedżera .

Trening: Stosowanie różnych rodzajów Mocy sprawczej przez

menedżera – ćwiczenia.

132

132

16.12 16 – 17:30 CZW

17.12 8 – 9:30 PIĄT

Pięcioetapowy proces sprzedaży – pozycjonowanie – trening

komunikacji budującej pozycjonowanie swojej firmy w umyśle

klienta.
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II-PON 20.12 8 – 9:30 PON Negocjacje i rozmowy spedytorskie – dla branży transportowej –

i nie tylko. Sprzedażowe rozmowy telefoniczne. Trening

algorytmów.

134

134

21.12 16 – 17:30 WT

22.12 8 – 9:30 ŚR

Trening: Systemowe narzędzia do wdrażanie nowych

pracowników – obszar #4 - Klarowność swojej funkcji

(Compliance); przygotowanie kontrolnej listy wdrożeniowej.

133

133

20.12 16 – 17:30 PON

21.12 8 – 9:30 WT

Czy Twoja firma cierpi na przeciętność – Koncept

Pozycjonowania (posiadanie wyróżników od konkurencji, sposób

komunikowania wyróżników)

Trening: Definiowanie i sposób komunikowania wyróżników.

JJ-PON 10.01.

2022 

8 – 9:30 PON
Podnieś prawdopodobieństwo osobistego sukcesu - Personal

Branding – budowanie marki osobistej. Po co? Jak? „Marketing

osobisty” to nie chwalenie się, ale świadome ukierunkowanie i

wzmacnianie swojego spozycjonowania.

136

136

11.01 16 – 17:30 WT

12.01 8 – 9:30 ŚR

Trio księgowe dla menedżerów – nie-finansistów: Rozumieć

rachunek strat i zysków, rozliczenie bilansowe i cash flow.

Praktyczne podejście dla menedżerów – nie finansistów.

135

135

10.01 16 – 17:30 PON

11.01 8 – 9:30 WT

Dwa kluczowe pytania w strategii marketingowej każdej firmy – 

Kto jest moim najlepszym klientem? I Dlaczego ten klient ma

wybrać moją firmę, a nie firmy konkurujące ze mną?

Trening: Kto jest moim najlepszym klientem? I Dlaczego ten

klient ma wybrać moją firmę, a nie firmy konkurujące ze mną? –

Jak na nie odpowiedzieć?

137

137

13.01 16 – 17:30 CZW

14.01 8 – 9:30 PIĄT

Lejek sprzedaży – fundament skuteczności handlowca w B2B –

narzędzie planowania i stymulacji efektów sprzedaży.

Budowanie przykładów adekwatnych do branż

reprezentowanych przez uczestników.

KK-PON 17.01 8 – 9:30 PON Temat zajęć podany będzie z trzytygodniowym wyprzedzeniem
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139

139

18.01 16 – 17:30 WT

19.01 8 – 9:30 ŚR

Jak motywować? A raczej jak wzmacniać motywację – w

zależności od osobowości pracownika. Ćwiczenia praktyczne.

140

140

20.01 16 – 17:30 CZW

21.01 8 – 9:30 PIĄT

Czy, a jeśli to jak rozmawiać z klientem o negatywnych stronach

sprzedawanego produktu/usługi. Algorytmy sprzedażowe i

zakupowe.

138

138

17.01 16 – 17:30 PON

18.01 8 – 9:30 WT

Rozumienie czym jest Sprzedaż Transformacyjna i w jaki sposób

buduje przewagę konkurencyjna sprzedawcy i jego firmy.

Trening: Definiowanie tzw. Końcowej satysfakcji/potrzeby

klienta.

Zapraszamy.

Jacek Kobylec – 531 276 299

Krzysztof Sarnecki - 512 079 789

Quest Change Managers


