
 

 

Szkolenie dla sprzedawców, właścicieli firm zajmujących się 

sprzedażą, menedżerów i wszystkich, których ten temat interesuje… 

 

                SKUTECZNA  SPRZEDAŻ 

 

Płacą Ci za efekt – a nie za mówienie .  

W SPRZEDAŻY LICZY SIĘ SKUTECZNOŚĆ.  

 

Motto : ”Jeśli chcesz nauczyć ludzi budować statki, nie ucz ich budowy okrętu ale naucz ich tęsknoty za 

wodą”… A de Saint Exupery 

 

Opierając się na znanym cytacie Antoine de Saint Exupery’ego uczę ludzi sprzedaży. 

 

 Jednak nie uczę ich tylko technik, lecz pokazuję im: 

 jak rozmawia się z drugim człowiekiem,  

 jak można pomóc drugiej osobie,  

 jak budować przyjaźnie, pytać i słyszeć odpowiedzi,  

 pokazuję  jak ciekawe jest życie doradcy, 

 w jaki sposób poznawać nowych ludzi, pomagać w rozwiązywaniu ich 

problemów, 

 jak być kimś więcej niż handlowcem,  

Czym jest handlowanie, doradztwo, sprzedaż? Grą? Może tak.  

Tańcem? Jeszcze trafniej.  

 

Handlowanie to także – ciekawość, to drugi człowiek, to zmiana, ponieważ - nie ma 

dwóch identycznych spotkań, jak nie ma dwóch identycznych ludzi.  

Jak wobec tego można nauczyć ludzi technik sprzedaży mówiąc im uczciwie i 

jednoznacznie: to nie działa, a to działa zawsze! 



Szkolę doradców, sprzedawców z technik sprzedaży, tak naprawdę coraz 

częściej ucząc ich lingwistyki, tego jakie znaczenia mają słowa i jaka tkwi w 

nich moc. 

 Uczymy się słyszeć – „ co mówimy” i w jaki sposób jest to odbierane przez innych. 

 Szkolę sprzedawców i doradców, aby przede wszystkim zaczęli rozumieć 

samych siebie, zanim podejmą próby zrozumienia swoich potencjalnych 

klientów.  

 

Uczę tego jak budować relacje z innymi, w jaki sposób radzić sobie z własnymi 

emocjami, ze stresem, po to aby móc poradzić sobie z emocjami klientów, jak 

być asertywnym broniąc swojego zdania, chroniąc zarówno siebie jak i 

szanując drugą osobę.  

Pokazuję oblicze sprzedaży nieco inaczej.  

Zapraszam. 

 Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczeń i zaczerpnij dla siebie to, czego 

najbardziej potrzebujesz, aby sprzedaż zwyczajnie polubić. 

W PROGRAMIE SZKOLENIA: 

 Skuteczna komunikacja interpersonalna 

 Sposoby budowania bazy Klientów 

 Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi Klientami 

 Innowacyjne techniki sprzedaży 

 Prezentacje rozwiązania i domykanie sprzedaży 

 Podtrzymywanie relacji z Klientami 

METODY PRACY: 

 Prezentacje 

 Dyskusja moderowana 

 Ćwiczenia indywidualne i zespołowe 

 

 

 

 

 

 

 



Prowadzenie: Jolanta Wojciechowska – trener biznesu/coach. 

 

Od kilkunastu lat związana jestem ze sprzedażą. Stąd moje 

szkolenia poparte są praktyką i  doświadczeniem, a nie 

tylko wiedzą teoretyczną. W swojej pracy kładę główny 

nacisk na prawidłową komunikację. Specjalizuję się w 

trenowaniu umiejętności miękkich. Potrafię zjednywać 

sobie ludzi, wprowadzić dobrą atmosferę w grupie i 

sprawić, że szkolenia przebiegają w niezwykle przyjaznej 

atmosferze. Szczególną wagę przykładam do prawidłowych 

relacji międzyludzkich upatrując w nich podstawę 

szczęśliwego życia zawodowego i osobistego. 

 

 


