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Szkolenie: Techniki sprzedaży 

CEL SZKOLENIA 

 Wypracowanie argumentów sprzedażowych możliwych do użycia w trakcie rozmowy 
telefonicznej i kontaktu 

 Przygotowanie pytań angażujących klienta 

 Zapoznanie z typami podejmowania decyzji zakupowych wg modelu DISC 
 Doskonalenie technik prezentacji rozwiązań  

 Praktyczne ćwiczenie rozmów sprzedażowych 
 Lepsze radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, w tym negocjacjami warunków.  

 
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE NABĘDZIE UCZESTNIK 

 
 Jak omijać strażników osób decyzyjnych w trakcie pierwszego kontaktu telefonicznego 

 Jak szybko budować dobre relacje z potencjalnym nabywcą  

 Jak odkrywać i wzmacniać rzeczywiste powody do zakupu  

 Jak zmniejszać prawdopodobieństwo negocjacji cenowych  

 Jak bronić się przed unikami potencjalnego nabywcy przed podjęciem wiążących 
decyzji 

 
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 
 

1. Pierwszy kontakt telefoniczny – jak prowadzić tzw. „zimne telefony” aby dotrzeć do 
osób decyzyjnych – kontraktowanie efektu i 30s. reklama 

2. Budowanie relacji z potencjalnym klientem, czyli jak zwiększyć prawdopodobieństwo 
sprzedaży bez względu na produkt 

3. Kontraktowanie i ujawnianie intencji handlowych – jako narzędzie budowania 

autentyczności i otwartej komunikacji 
4. Typologia klientów w oparciu o metodologię typów osobowości DISC – jak dostosować 

formę spotkania do ukrytych oczekiwań klienta 

5. Wywiad handlowy – jak pozyskiwać informacje i angażować klienta w proces zakupu 
z wykorzystaniem metody SPIN. 

6. Gry na wejściu, czyli jak radzić sobie z grami typu „nie jestem zainteresowany”, „ja tu 
rządzę”, „fajne ale za drogie”, „przekonaj mnie”. 

7. Skuteczna parafraza intencji, czyli jak odkryć prawdziwe intencje klienta 
8. Warsztat prowadzenia rozmów handlowych 

 Symulacje rozmów handlowych – nagrywanie symulacji przy pomocy kamery 
 Analiza nagranego materiału pod kątem dobrych praktyk i obszarów do usprawnień 
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9. Prowadzenie prezentacji handlowej 

  Przygotowanie prezentacji w oparciu o uzyskane informacje i typ osobowości klienta  
  Cecha a język korzyści – jak uruchomić potrzebę zakupu 
  Wahadło decyzji - czyli jak wzmocnić nastawienie klienta na „TAK” zapraszając go do 
powiedzenia „NIE”. 

10. Obiekcje – dlaczego nie warto z nimi walczyć, jak je wykorzystać do pogłębienia 
rozumienia potrzeb klienta i skutecznej sprzedaży długofalowej.  

11. Obiekcje cenowe – czyli jak rozmawiać o cenie 
12. Warsztat sytuacji trudnych w sprzedaży 

 

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych. 


