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Wrocław, 2019 r.
Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w VENI VIDI VICI - cyklu szkoleniowym dla
pracowników działów sprzedaży, podczas którego omówimy następujące tematy:

1. VENI - Nawiązywanie, budowanie
i utrzymywanie dobrych relacji z klientem
2. VIDI - Badanie potrzeb i prezentowanie produktu
3. VICI - Radzenie sobie z obiekcjami
i finalizowanie sprzedaży
4. Poligon negocjacyjny – praktyczny trening
negocjacji
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Idea programu szkoleń otwartych
Rok 2019 to nowe wyzwania dla firm. Śledzimy je razem z Państwem. Przygotowaliśmy
propozycje czterech 2-dniowych warsztatów odpowiadających na zjawiska i problemy,
które sygnalizujecie Państwo, jako bardzo ważne dla rozwoju Organizacji.
Odbiorcy warsztatów:
Niniejszy cykl dedykujemy menedżerów i specjalistów pracującym w działach sprzedaży,
przedstawicielom handlowym oraz osobom, które w swojej codziennej pracy mają
kontakt z klientami, biorąc udział np. w negocjacjach.
Zapraszamy do udziału!

Harmonogram szkoleń otwartych:

Wrocław
TERMIN

21-22.05

TEMAT

VENI - Nawiązywanie, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji
z klientem
Trener: Ewelina Jupowicz

3-4.06

VIDI - Badanie potrzeb i prezentowanie korzyści wynikających
z produktów firmy
Trener: Łukasz Gabryś

5-6.09

VICI - Radzenie sobie z obiekcjami i finalizowanie sprzedaży
Trener: Ewelina Jupowicz

1-2.10

Poligon negocjacyjny – praktyczny trening
Trener: Łukasz Gabryś
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Katowice
TERMIN

28-29.05

TEMAT

VENI - Nawiązywanie, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji
z klientem
Trener: Ewelina Jupowicz

5-6.06

VIDI - Badanie potrzeb i prezentowanie korzyści wynikających
z produktów firmy
Trener: Łukasz Gabryś

9-10.09

VICI - Radzenie sobie z obiekcjami i finalizowanie sprzedaży
Trener: Ewelina Jupowicz

3-4.10

Poligon negocjacyjny – praktyczny trening
Trener: Łukasz Gabryś

Jak się zgłosić:
www.szkolenia-wroclaw.pl
www.szkolenia-katowice.pl
Już teraz zarezerwuj miejsce
bezpośrednio u Koordynatora szkoleń otwartych
Magdalena Szczepaniak, 533 555 801, 71 346 81 34, m.szczepaniak@tawpolska.pl

TAW Polska sp. z o.o. | tawpolska.pl

4

Założenia metodologiczne
Szkolenia są zaplanowane w sposób
praktyczny zgodnie z cyklem Kolba
(doświadczenie – refleksja – wnioski –
zastosowanie).
Dzięki
niemu,
proces
nabywania
nowych kompetencji oraz doskonalenia
już posiadanych, odbywa się przy
wykorzystaniu wszystkich modalności
oraz łączeniu nowych treści ze starymi
– dobrze zakorzenionymi w wiedzy.
Praktyczne ćwiczenia w formie symulacji, zadań grupowych/indywidualnych czy
gier i dyskusji zapewniają praktyczne przepracowanie poruszanych zagadnień. Dzięki
ćwiczeniom uczestnicy już podczas szkolenia realizują nowe treści w działaniu, analizują
oraz przy wsparciu trenera projektują ich transfer na realne sytuacje zawodowe.
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Programy warsztatów

1.

VENI - Nawiązywanie, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji
z klientem

Czas trwania: 2 x 8 h
Metody pracy: symulacje, gry, dyskusja, praca w grupach

Efekty warsztatu:


Znajomość zasad budowania trwałych relacji z klientami;



Znajomość zasad skutecznego komunikowania się;



Umiejętność nawiązywania
i bezpośrednim;



Umiejętność przełamywania oporu klienta i umawiania się na spotkanie;



Umiejętność elastycznego i aktywnego dopasowywania się do zastanej sytuacji;



Umiejętność prowadzenia rozmowy w obszarze klienta;



Umiejętność aktywnego rozpoznawania oczekiwań i nastawień klienta;



Spostrzegania wpływu własnego nastawienia na jakość kontaktów z klientami;



Świadomość znaczenia własnego zaangażowania w podkreślaniu atrakcyjności
prezentowanej oferty.

relacji

z

klientem

w

kontakcie

telefonicznym

Program warsztatu:
Źródła pozyskiwania klientów


Wykorzystanie dotychczasowych kontaktów.



Poszukiwanie nowych możliwości zwiększających sprzedaż.

Tworzenie sprzyjającego klimatu w trakcie kontaktu z klientem


Panowanie nad początkiem rozmowy tak, aby stworzyć dobrą relację z klientem
(rola mowy ciała i kontrolowania przestrzeni).



Sposoby wzbudzania zaufania klienta.



Zasada pierwszego wrażenia (reguła 30/10/10).



Pokonywanie barier w pierwszym kontakcie z klientem.



Style komunikacji a budowanie własnej wiarygodności.
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Zasady i techniki rozmowy w obszarze klienta


Metody ocieplania atmosfery w relacji sprzedażowej.



Dostrajanie się do klienta.



Znaczenie własnych postaw i entuzjazmu w pozyskiwaniu zaangażowania klienta.



Entuzjazm i zaangażowana postawa jako kluczowy czynnik sukcesu w sprzedaży.



Ujawnianie siebie a zachęcanie klienta do otwartości.

Specyfika rozmowy telefonicznej z klientem


Przygotowanie warunków efektywnej rozmowy przez telefon.



Dostrajanie się do klienta w rozmowie telefonicznej.



Etapy skutecznej rozmowy handlowej przez telefon.

Autorefleksja nad własnymi kompetencjami decydującymi o sukcesie kontaktu
handlowego


Rozpoznanie błędów, jakie popełnia się podczas kontaktu z klientem.



Rozpoznanie własnego potencjału (analiza atutów i rezerw).



Określenie kierunku rozwoju własnych kompetencji.

Podsumowanie przez każdego uczestnika własnych mocnych i słabych stron
oraz podjęcie zobowiązania dotyczącego wdrażania zdobytych umiejętności
w codziennej pracy
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2.

VIDI - Badanie potrzeb i prezentowanie produktu

Czas trwania: 2 x 8 h
Metody pracy: symulacje, gry, dyskusja, praca w grupach

Efekty warsztatu:


Świadomość znaczenia pytań i parafrazy w określaniu potrzeb klienta;



Umiejętność prezentowania oferty w odpowiedzi na wybijające się potrzeby
klienta;



Umiejętność
odczytywania
dominujące potrzeby klienta;



Świadomość znaczenia języka korzyści w prezentowaniu oferty;



Umiejętność prowadzenia rozmowy w obszarze klienta;



Umiejętność aktywnego rozpoznawania oczekiwań i nastawień klienta;



Umiejętność prezentacji oferty handlowej firmy z uwzględnieniem „sprzedaży
korzyści”;



Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami u siebie i u innych;



Umiejętność budowania więzi z klientami bez uległości i agresji;



Wzmacnianie motywacji pracowników do dokształcania się i samodoskonalenia.

pozawerbalnych

wskaźników

sygnalizujących

Program warsztatu:
Monitoring efektów I warsztatu


Odwołanie się do osobistych zobowiązań po I warsztacie.



Analiza doświadczeń uczestników dotyczących wdrażania do swojej pracy nowych
umiejętności.

Badanie potrzeb klienta


Aktywne słuchanie nastawione na pozyskiwanie informacji.



Parafraza i odzwierciedlanie.



Zadawanie pytań w celu rozpoznania jawnych i ukrytych oczekiwań, nastawień
klientów.



Budowanie potrzeb, czyli jak uświadomić klientowi potrzeby, które nie są przez
niego zidentyfikowane.



Unikanie pułapek związanych
rozpoznania jego potrzeb.

TAW Polska sp. z o.o. | tawpolska.pl

z

odpowiadaniem

na

sugestie

klienta

bez

8



Ćwiczenia w zakresie badania potrzeb klienta.

Prezentacja oferty handlowej oraz rozwijanie umiejętności doradzania i pomocy
w podejmowaniu decyzji o zakupie


Wykorzystywanie modelu „CZK” (cecha – zaleta – korzyść).



Elastyczne dopasowywanie prezentacji do zidentyfikowanych potrzeb klienta.



Operowanie „językiem” korzyści dla klienta, wynikających z cech prezentowanych
produktów firmy.



Budowanie listy korzyści wybranych grup produktów.



Ćwiczenia z wykorzystaniem nabytych umiejętności.

Podsumowanie przez każdego uczestnika własnych mocnych i słabych stron
oraz wyznaczenie zadania dotyczącego wdrażania zdobytych umiejętności
w codziennej pracy
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3.

VICI - Radzenie sobie z obiekcjami i finalizowanie sprzedaży

Czas trwania: 2 x 8 h
Metody pracy: symulacje, gry, dyskusja, praca w grupach

Efekty warsztatu:


Zapoznanie się z zasadami budowania lojalności stałych klientów;



Rozwiniecie umiejętności budowania strategii postępowania wobec klientów;



Rozwinięcie umiejętności panowania nad przebiegiem rozmowy handlowej;



Umiejętność radzenia sobie z obiekcjami klienta;



Rozwinięcie umiejętności finalizowania sprzedaży;



Wypracowanie, z zastosowaniem metody Walta Disney’a, rozwiązań w zakresie
zwiększania swojej konkurencyjności na rynku.

Program warsztatu:
Monitoring efektów II warsztatu


Odwołanie się do osobistych zobowiązań po II warsztacie.



Analiza doświadczeń uczestników dotyczących wdrażania do swojej pracy nowych
umiejętności.

Rozpoznawanie i radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami w trakcie
kontaktu handlowego


Różnicowanie pretekstów i obiekcji klienta.



Docieranie do rzeczywistych powodów obiekcji.



Sposoby używania wątpliwości handlowych jako narzędzi przekonywania.



Radzenie sobie z trudnymi pytaniami i atakami ze strony klienta.



Dopasowywanie rozwiązania do zastrzeżenia.



Praca z obiekcjami, czyli jak rozwiązywać problemy.

Zasady finalizowania zakupu


Rozpoznawanie sygnałów o gotowości do zamówienia.



Próbne finalizowanie.



Techniki zamykania sprzedaży np.:


alternatywy wyboru,



ostry haczyk,
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opowiadanie historyjek,



drugoplanowe pytania,



arkusz bilansowy Bena Franklina.

Efektywne zakończenie spotkania


Umiejętne podsumowywanie spotkania.



Budowanie „pomostu w przyszłość” w relacjach z klientem.

Metody radzenia sobie z krytyką i atakiem ze strony klientów


Reguły asertywnych reakcji na krytykę i atak.



Sposoby konstruktywnego reagowania na ocenę.



Radzenie sobie w sytuacjach „przekraczania granic” i presji ze strony klientów.

Kreatywność
jako
metoda
i podejścia do klienta

poszukiwania

niestandardowych

rozwiązań



Metoda Walta Disney’a jako skuteczna technika wypracowania rozwiązań
zwiększających i wzmacniających przewagę nad konkurencją w branży.



Trzy etapy oceny pomysłów (marzyciel – krytyk- realista) – praca w małych
grupach.



Wypracowanie „złotej dziesiątki ” najlepszych rozwiązań do wdrożenia w firmie.



zwiększających konkurencyjność i rozpoznawalność na rynku.

Podsumowanie przez każdego uczestnika własnych mocnych i słabych stron
oraz wyznaczenie zadania dotyczącego wdrażania zdobytych umiejętności
w codziennej pracy
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4.

Poligon negocjacyjny – praktyczny trening negocjacji

Czas trwania: 2 x 8 h
Metody pracy: symulacje, gry, dyskusja, praca w grupach

Efekty warsztatu:


Przypomnienie i ugruntowanie zasad, taktyk i strategii negocjacyjnych.



Uświadomienie sobie przez uczestników jakie są typy psychologiczne
negocjatorów, jaki typ reprezentują uczestnicy oraz jakie są w związku z tym
ich mocne i słabe strony jako negocjatora.



Rozwinięcie umiejętności identyfikowania typów psychologicznych negocjatorów,
z którymi prowadzą negocjacje.



Rozwinięcie umiejętności elastycznego stosowania różnych strategii i taktyk
negocjacyjnych w zależności od sytuacji oraz typu psychologicznego osoby
„po drugiej stronie stołu”.



Wypracowanie i trening strategii reagowania i radzenia sobie w sytuacjach
trudnych podczas negocjacji np. podczas impasu, przerwania negocjacji, presji
czasu, agresywnej manipulacji drugiej strony.



Stworzenie przez
negocjacyjnych.

uczestników

indywidualnego

planu

rozwoju

umiejętności

Program warsztatu:
Żołnierski test - przypomnienie podstawowych zagadnień z zakresu negocjacji
w formie quizu z nagrodami – rywalizacja w zespołach



Jak odczytywać mowę ciała podczas negocjacji?



Zasady czynienia ustępstw w negocjacjach.



Taktyki negocjacyjne w praktyce.



Negocjacje wygrany-wygrany - o czym warto pamiętać



Strategie i style negocjacyjne i konsekwencje ich stosowania.

Zaprawa bojowa - taktyki negocjacyjne – krótkie przypomnienie i trening


Wyższa instancja.



Dobry i zły policjant.



Próbny balon.



Atak frontalny i personalny.



Eskalacja żądań.
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Ingerencja ekspertów.



Śmieszne pieniądze.



Imadło – dokręcanie śruby.



Pusty portfel.



Nagroda w raju i inne.

Rozpoznanie bojem - trening umiejętności negocjacyjnych z kamerą


Scenki oparte o specyfikę branży budowlanej (przygotowane przez trenera na
bazie szczegółowego badania potrzeb) odgrywane przez uczestników oraz
rejestrowane na kamerę.



Sesja informacji zwrotnych po analizie nagranych
strony/obszary rozwojowe – wskazówki do planu rozwoju)



Indywidualny plan rozwoju - określenie swoich celów i planu doskonalenia
umiejętności negocjacyjnych.

negocjacji

(mocne

Veni, Vidi, Vici – poznaj siebie, poznaj swojego partnera w negocjacjach, bądź
gotowy na najgorsze
Scenki i ćwiczenie negocjacji w trudnych
uczestnikom znaleźć odpowiedzi na pytania:

sytuacjach,

które

pozwolą



Jakim jestem typem negocjatora?



Jak rozpoznać poszczególne typy negocjatorów?



Jak negocjować z poszczególnymi typami psychologicznymi negocjatorów?



Jak reagować na trudne sytuacje (impas, manipulacje, odejście od stołu)?

Ostateczne bitwa
Uczestnicy wezmą udział w grze negocjacyjnej, która będzie uwzględniała specyfikę
negocjacji prowadzonych przez uczestników warsztatu.
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Dedykowani eksperci
Ewelina Jupowicz
Coach
i
trener
biznesu.
Ekspertka
zarządzania
i doradztwa personalnego, absolwentka Szkoły Trenerów
Biznesu
„Moderator”.
Doświadczenie
zdobywała
w organizacjach międzynarodowych, gdzie m.in. kierowała
sprzedażą na rynkach: Polski, Czech, Słowacji i Włoch.
Piętnastoletnie
doświadczenie
we
współpracy
z klientami korporacyjnymi i firmami produkcyjnymi,
wykorzystuje do szkolenia w zakresie: komunikacji,
negocjacji, psychologii konfliktów, psychomanipulacji, organizacji pracy, kierowania
zespołem, budowania zespołu, kreatywności, sprzedaży, zarządzania zespołami
sprzedażowymi, zarządzania sprzedażą zarządzania zasobami ludzkimi. Pisze pracę
doktorską na temat „Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”.
Autorka licznych publikacji w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania sprzedażą,
zarządzania zasobami ludzkimi w magazynie „Personel i Zarządzanie”; „Poradnik
Eksperta” czy na portalem internetowym HRM.
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Łukasz Gabryś
Trener, coach i konsultant z 16-letnim stażem. Praktyczne
doświadczenie
zdobył
pracując
w
międzynarodowym
koncernie Pfizer Polska Sp. z o. o. w działach sprzedaży
i szkoleń. Prowadził szkolenia z profesjonalnych umiejętności
sprzedaży oraz sesje coachingowe dla przedstawicieli
handlowych. Współpracował z Regionalnymi Kierownikami
Sprzedaży i Dyrektorem Sprzedaży, monitorując wyniki
i poziom umiejętności sprzedażowych handlowców.
Obecnie specjalizuje się w warsztatach z zakresu leadership
oraz rozwoju kompetencji managerskich na wszystkich szczeblach zarządzania. Realizuje
też projekty rozwojowe z zakresu sprzedaży, negocjacji oraz profesjonalnej obsługi
klienta
(m.in.
opracowanie
i
wdrożenie
standardów
obsługi
klienta).
Prowadzi również zajęcia w obszarach rozwoju osobistego łącząc pracę warsztatową
z sesjami coachingowymi (zarządzanie sobą w czasie, efektywna komunikacja i mediacje,
asertywność, prezentacje i wystąpienia publiczne i inne).
Realizował wiele projektów doradczo-szkoleniowych z zakresu rozwoju umiejętności
i kompetencji kierowniczych dla managerów średniego i wyższego szczebla firm
usługowych i produkcyjnych połączone z coachingiem (Akademia Managera-projekt dla
średniej kadry zarządzającej oraz Top Mangementu, Akademia Zarządzania – projekt dla
Kierowników Regionów Sprzedaży).
Aktywnie wykorzystuje znajomość języka angielskiego w prowadzeniu konsultacji
i koordynowaniu międzynarodowych projektów doradczo-szkoleniowych dla kadry
menedżerskiej (m.in. Program Rozwoju Talentów - Management Excellence , First Line
Manager Program, Leadership 1.0).
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Budżet

Usługa

Warsztat

Czas trwania

Cena jednostkowa
za usługę netto

2 x 8h

1200,00

8 x 8h

4000,00

(pojedynczy moduł – 2 x 8h)
VENI VIDI VICI
(cykl szkoleń - 8 x 8h)

Usługa szkoleniowa obejmuje:
 Przygotowanie oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów
szkoleniowych.
 Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera.
 Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji.
 Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników.
 Organizację szkolenia (selekcja ośrodków szkoleniowych, organizacja pobytu);
 Koszty wynajmu sali szkoleniowej, zapewnienie cateringu uczestnikom.

Koszty: noclegów uczestników szkolenia, ubezpieczenia, pokrywa Zleceniodawca.
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Informacja organizacyjna dotycząca szkoleń otwartych
W trakcie każdego ze szkoleń gwarantujemy przerwę kawową oraz lunch.

Wrocław
Lokalizacja: Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Mapka dojazdu pod LINKIEM:

Dogodny dojazd komunikacją miejską:
- z Dworca Głównego: autobusy 148, 149, 106
Prosimy wysiąść na przystanku: Dolnośląska Szkoła Wyższa
- z wrocławskiego Rynku: tramwaj 23
Prosimy wysiąść na przystanku: Wrocławski Park Przemysłowy
Parking:
Bezpłatny dla uczestników szkoleń.
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Katowice
W trakcie szkoleń gwarantujemy przerwę kawową oraz lunch.

Lokalizacja: Hotel Diament Katowice ****, ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice
Mapka dojazdu pod LINKIEM:

Dojazd:
Park Hotel Diament Katowice mieści się tuż przy autostradzie A4, na odcinku pomiędzy
węzłami Mikołowska i Francuska.

Parking:
bezpłatny dla uczestników szkoleń

Jak się zgłosić:
Już teraz zarezerwuj miejsce
bezpośrednio u Koordynatora szkoleń otwartych
Magdalena Szczepaniak
T: 533 555 801, 71 346 81 34
e-mail: m.szczepaniak@tawpolska.pl
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Dlaczego TAW ?
TAW Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy Technische Akademie Wuppertal e.V. (TAW),
która od ponad 60 lat jest liderem na rynku usług szkoleniowych w Niemczech. Jako
grupa każdego roku organizujemy niemal 3000 projektów, w których bierze udział
średnio 40 000 osób. W Polsce już od ponad 13 lat pomagamy naszym Klientom
w kreacji i realizacji działań rozwojowych, które wspierają realizację ich celów
strategicznych.

TAW Polska wyróżnia:







Najważniejsze są rezultaty - dążymy do wprowadzenia trwałej, pożądanej
zmiany wspierającej cel biznesowy.
Działamy kompleksowo - postrzegamy organizacje, jako złożone systemy,
dlatego szukamy powiązań i szans na wygenerowanie efektu synergii.
Stosujemy różnorodne metody - projektujemy nasze rozwiązania tak,
by angażowały uczestników, wybijały ich z rutyny i zmuszały do poszukiwania
praktycznych i nieszablonowych rozwiązań.
Pracujemy projektowo - w relacjach z partnerami skutecznie poszukujemy
równowagi pomiędzy planowaniem a elastycznością.
Jesteśmy
wiarygodni
realizujemy
nasze
projekty
na
jasnych
i uzgodnionych zasadach, w oparciu o ustalone cele, harmonogram oraz
kosztorys.

TAW Polska w liczbach:


Działamy na polskim rynku od 13 lat.



W ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy niemal 700 dni szkoleń, coachingu





i doradztwa.
Współpracujemy z około 100 ekspertami z różnych dziedzin
Zaufało nam już niemal 300 firm.
Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów dofinansowanych.

TAW Polska sp. z o.o. | tawpolska.pl

19

Referencji mogą udzielić nam m.in.:

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą naszych klientów oraz przykładowymi
referencjami.

TAW Polska sp. z o.o. | tawpolska.pl

20

Inne usługi

Pierwsze w Polsce autorskie
narzędzie badania dobrostanu
pracowników

Baza wiedzy o naszych
doświadczeniach

Witamin TAW

Zapoznaj się z case studies

Badanie kompetencji
menedżerów

Pozyskujemy dofinansowania
dla naszych klientów
EFS / KFS

Integracja? Efekt synergii? Budowanie zespołu? Dobra zabawa?
Zobacz to naszymi oczami
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