
„Po odbyciu serii szkoleń w naszej spółce, zespół osiągnął
planowany poziom 25% wzrostu portfela sprzedanych 
ubezpieczeń (…). Inwestycja w szkolenia z p. Karolem 
zwróciła się bardzo szybko.”

Genialnie się Ciebie słucha

Michał Sosiński, Trans.eu Group S.A, laureat nagrody Great Place to Work 2018



POMAGAM:
➢ PRZEDSIĘBIORCOM:
- stworzyć z ich firmy idealne miejsce do pracy dla handlowców
- wdrożyć sprawdzone procedury, usprawniające pracę ich działów 

handlowych
- zwiększyć sprzedaż, poprzez zmianę postawy i umiejętności ich 

pracowników

➢ DYREKTOROM SPRZEDAŻY:
- zaplanować i osiągnąć wymierne wskaźniki biznesowe
- zbudować lojalny i skuteczny zespół sprzedaży
- zmniejszyć rotację, zwiększyć zaangażowanie i skuteczność sprzedaży

➢ SPRZEDAWCOM:
- realizować swoje miesięczne cele sprzedażowe i finansowe
- radzić sobie z obiekcjami i finalizować transakcje
- utrzymywać wysoką motywację i pozytywne nastawienie, nawet 

pomimo porażek



KIM JESTEM? Telemarketer - ponad 30 
000 rozmów z klientami, 
zarabiam 800-2500zł

2007-2009 - CCIG

Agent sieci Play - wyniki w 
ciągu 6 miesięcy od zera do 
16.000/m-c, własne mini 
call center z 3 osobami

Menadżer zespołu – targety 
170%, najlepszy spośród 70 
zespołów
Menadżer projektu – 9 
menadżerów, 140 ludzi 
podległych

2012-2013 – Biuro Doradców Biznesowych

2010-2012 - CCIG

2013-dziś – Contact Center One

Call Center - 140 
pracowników, największe call 
center Play, KRD, 6mln 
obrotu w 4 lata

2014 – Success Mind

2017 – „100 Taktycznych Zasad 
Sprzedaży”

Wydanie książki – Poradnik 
życia, podręcznik sprzedawców, 
szefów i każdego kto sprzedaje, 
spisane moje najlepsze 10 letnie 
doświadczenia 

Biznes edukacyjny – blog, 
szkolenia zamknięte, kanał na 
YT, Występy dla 500 osób, na 
jednej scenie m.in. Jacek 
Walkiewicz, Fryderyk 
Karzełek, Tomasz Zieliński, 
Jerzy Zientkowski

2018 – Akademia Saleup.pl

Platforma VIDEO – jedyne 
miejsce w sieci, gdzie od 
podstaw nauczysz się 
sprzedaży przez telefon na 
zimno



Nad czym 
pracuję na 

szkoleniach?

WIEDZA

POSTAWA

UMIEJĘTNOŚCI



Co SPRAWIA, że moje SZKOLENIA są SKUTECZNE? 



Pomagam pracownikom
podjąć decyzję
o tym, 
by stać się
mistrzem w sprzedaży.



Pokazuję
jak 
zwyciężyć
z samym
sobą
pomimo 
porażek.



Uczę
jak 
zmienić
ograniczające 
przekonania
i zacząć
osiągać swoje

cele.



Inspiruję do 
marzeń, 
wyznaczania 
celów
i ambicji, która 
pozwala 

przenosić góry.



Pomagam 
zrozumieć na 
czym polega 
sprzedaż i 
skutecznie ją

wykonywać.



Uczę konkretnych UMIEJĘTNOŚCI sprzedaży



Wg Modelu sprzedaży OK SPRZEDAŻ



Umawianie spotkań

Badanie potrzeb klienta

Budowanie relacji z klientem

Prezentacja usług

Zbijanie obiekcji

Zamykanie sprzedaży

Zbieranie rekomendacji

Dosprzedaż

Pozyskiwanie klientów

Motywowanie 

Organizacja czasu pracy



PROPOZYCJA SZKOLENIA



HARMONOGRAM 2-dniowego szkolenia

1. Budowanie relacji
2. Badanie potrzeb
3. Techniki sprzedaży
4. Zbijanie obiekcji
5. Zamykanie sprzedaży

1. Sprzedaż kiedyś i dziś
2. Schemat powstawania efektów
3. Wizja życia
4. Koło życia
5. Przekonania
6. Programowanie
7. Wyznaczanie celów finansowych, 
sprzedażowych i osobistych

Dzień 1 Dzień 2



Dzień I



ZAKRES MERYTORYCZNY 1-go dnia

1. Sprzedaż kiedyś i dziś:
- Stary i nowy model sprzedaży – jak się zmienił na przestrzeni ostatnich lat
- Jakie role powinien pełnić współczesny sprzedawca
- Zasada Pareto w sprzedaży – dlaczego 20% handlowców zarabia 80% pieniędzy
- Stań w kolejce do mistrzostwa w sprzedaży – jak podjąć decyzję o zostaniu mistrzem?
2. Schemat powstawania efektów:
- Jeśli chcesz zmienić owoce, zmień korzenie
- Co wpływa na osiągane efekty w sprzedaży, biznesie, życiu
- W jaki sposób zmienić swoje nastawienie na pozytywne i utrzymywać entuzjazm
3. Wizja życia:
- Co możesz robić do końca życia, nawet za darmo
- Strategia Walta Disneya – jak zaplanować swoje życie



ZAKRES MERYTORYCZNY 1-go dnia

4. Koło życia:
- Jakie obszary tworzą Twoje życie i które wymagają poprawy dla work-life balance
- Indywidualna analiza obecnej sytuacji i ustalenie planu na jej zmianę
5. Przekonania:
- W jaki sposób myśli, w które wierzymy, wpływają na naszą postawę, zachowania i działania
- Ograniczające i wspierające przekonania w sprzedaży
- Fakty i mity na temat przekonań
6. Programowanie:
- Jak zostałeś zaprogramowany przez rodziców, środowisko, wydarzenia
- Jak zmienić podejście do życia
7. Wyznaczanie celów finansowych, sprzedażowych i osobistych:
- Ustalenie celów w 5 sferach życia: osobiste, praca, relacje, zdrowie, finanse
- Wyznaczenie celów sprzedażowych w podziale: rok, kwartał, miesiąc, tydzień, dzień, godzina



Dzień II



ZAKRES MERYTORYCZNY 2-go dnia

1. Budowanie relacji:
- żeby nauczyć wchodzenia w bliski kontakt z klientem, podczas krótkiej rozmowy i dzięki 
temu sprawiania, że klient kupi od nich, ze względu na więź, nawet jak będzie drożej
- aby potrafić robić doskonałe pierwsze wrażenie i potem je utrzymywać w kolejnych 
kontaktach
- aby potrafić dopasować się do klienta za pomocą tonu głosu, tempa, wypowiadanych 
słów, energii, uśmiechu
- podtrzymywać kontakt z klientem w przyszłości, już po skorzystaniu z oferty i dbaniu o 
dobre relacje w obsłudze posprzedażowej



ZAKRES MERYTORYCZNY 2-go dnia

2. Badanie potrzeb:
- aby nauczyć się zadawać odpowiednie pytania i uważnie słuchać odpowiedzi, aby 
pokazać klientowi, że jest dla nich ważny i chcą dla niego jak najlepiej, a także że dobrze 
zrozumieli jego potrzeby i są odpowiednimi osobami, które mogą je zaspokoić
- zajmiemy się tym w jaki sposób (ton, szybkość, miejsce) i jakie zadawać pytania (rodzaje, 
funkcje), by za ich pomocą odkrywać prawdziwe potrzeby
- jak parafrazować słowa klienta, by dać mu odczuć, że go rozumiemy
- w jaki sposób odzwierciedlać stany emocjonalne, by budować poczucie głębokiej więzi i 
zbliżać się do rozmówcy
- jak w nienachalny sposób dowiedzieć się jak najwięcej i ustalić co się liczy dla klienta, co 
później można wykorzystać w negocjacjach cenowych



ZAKRES MERYTORYCZNY 2-go dnia

3. Techniki sprzedaży:
- jak za pomocą prostych tricków sprawić, aby klient chciał kupić teraz, od waszej firmy, po 
takiej cenie, a nie innej
- sposoby ukrywania ceny w ofercie
- posługiwanie się historiami w celu wywołania określonych stanów i myśli, zgodnych z 
naszymi celami, które chcemy osiągnąć
- używanie porównań
- dawanie pozornego wyboru
- pokazywanie atrakcyjności oferty, poprzez prezentowanie jej w określonej kolejności
- tworzenie uporządkowanych i logicznych prezentacji sprzedażowych
- operowanie korzyściami, a nie cechami oferty
- negocjacje z trudnym klientem



ZAKRES MERYTORYCZNY 2-go dnia

4. Radzenie sobie z obiekcjami:
- skąd się biorą, co zrobić aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, jak odpowiadać na 
typowe obiekcje np. nie potrzebuje, mam dostawcę, chce się zastanowić itp
- w jaki sposób rozbrajać obiekcje, zanim się pojawią
- jak odpowiadać gdy klient ma obiekcje na początku rozmowy np. nie mam czasu
- rodzaje obiekcji i różne sposoby radzenia sobie z nimi
- jak odróżnić stanowisko klienta (obiekcja), od interesu (potrzeba) 
- jak sprawić by odkryć prawdziwe powody wahania i je usunąć



ZAKRES MERYTORYCZNY 2-go dnia

5. Zamykanie sprzedaży:
- dlaczego bez zamknięcia nie będzie sprzedaży
- jak pokonać lęk przed zamykaniem sprzedaży
- jak rozpoznawać sygnały wysyłane przez klienta, świadczące o zainteresowaniu
- 3 najskuteczniejsze techniki zamykania sprzedaży
- jak robić próbne zamknięcia sprzedaży w trakcie prezentacji
- skąd wiedzieć jakie techniki sprzedaży są zastosować
- zostawianie bonusów na negocjacje przy zamykaniu sprzedaży



Propozycja szkolenia – 2 DNI

I. 2 dni szkoleniowe (16h – wartość 10000zł netto):

- Dzień 1: praca nad postawą (nastawienie, przekonania, świadomość, cele) 

- Dzień 2: praca nad konkretnymi umiejętnościami (model OK SPRZEDAŻ)

Wartość: 10 000zł 

Cena: 8450 zł

Liczebność grupy: do 15 osób

Oferta ważna 21 dni



Propozycja szkolenia – 1 DZIEŃ

I. 1 dzień szkoleniowy (8h – wartość 5000zł netto):

- Dzień 2: praca nad konkretnymi umiejętnościami (model OK SPRZEDAŻ)

Wartość: 5 000zł 

Cena: 4600 zł 

Liczebność grupy: do 15 osób

Oferta ważna 21 dni



Czy ta wiedza DZIAŁA?



Arleta Chmielowiec
https://www.trans.eu

Laureat 2018

https://www.trans.eu/pl/


Wojciech Orzechowski
http://www.wiwn.pl

http://wiwn.pl/


Michał Sosiński
https://www.transbrokers.eu/

https://www.transbrokers.eu/


Grzegorz Asman
http://www.goonline.pl/

http://www.goonline.pl/


W przypadku skorzystania do 24.12.2018

+ BONUS 
o wartości 9770zł



AKADEMIA

SPRZEDAŻY







Podsumowanie – do wyboru:

Opcja 1 – 2 dni szkoleniowe Opcja 2 – 1 dzień szkoleniowy

- Dzień 1: praca nad postawą (nastawienie, przekonania, 
świadomość, cele) 
- Dzień 2: praca nad konkretnymi umiejętnościami (model 
OK SPRZEDAŻ)

Wartość: 10 000zł 
Cena: 8450 zł
Liczebność grupy: do 15 osób
Oferta ważna 21 dni

- Dzień 2: praca nad konkretnymi umiejętnościami (model 
OK SPRZEDAŻ)

Wartość: 5 000zł 
Cena: 4600 zł
Liczebność grupy: do 15 osób
Oferta ważna 21 dni

+dodatkowy bonus:
Dostęp roczny do Akademii Sprzedaży on-line – wartość

9770zł (dla każdego członka zespołu)

+ dodatkowy bonus książka drukowana 
„100 Taktycznych Zasad Sprzedaży”



Będzie mi bardzo miło współpracować ☺

karol.fron@smc24.pl

+48 731555524

http://karolfron.pl


