
 

Szkolenie: Techniki sprzedaży 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi technikami komunikacji w trakcie procesu 

sprzedaży zwiększającymi prawdopodobieństwo zawarcia transakcji handlowych zgodnych z założonym 

celem. 

Forma 
Online - szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć online. 

Korzyści dla uczestnika z wiedzy zdobytej podczas szkolenia:  

• Zapoznanie z wiedzą na temat działania filtrów poznawczych utrudniających rozmowy handlowe 
(tzw. filtry gorylowe). 

• Utrwalenie wiedzy na temat różnic osobowości sprzedawców i klientów wewnętrznych i 
wynikających ukrytych potrzebach psychologicznych (metodologia Extended DISC). 

• Zapoznanie z najczęściej stosowanymi technikami wywierania presji w sprzedaży w celu łatwiejszej 
ich identyfikacji i obrony przed nimi. 

• Doskonalenie technik kontraktowania przebiegu i efektu rozmowy. 

• Doskonalenie technik badania potrzeb klienta wg metodyki SPIN. 

• Doskonalenie umiejętności negocjacji w sytuacjach trudnych - zarówno ze sprzedawcami – jak i 
klientem wewnętrznym. 

Po zakończeniu szkolenia 

Wiedza 

Uczestnik zna: 

• model zadawania pytań SPIN, 

• różnice w podejmowaniu decyzji zakupowych (model Extended DISC), 

• różnicę w podejściu do sprzedaży PUSH i PULL, 

• główne techniki wywierania wpływu w trakcie spotkań sprzedażowych, 

• model NVC (Non Violent Communication). 

Umiejętności 

Uczestnik: 

• dobiera metody wykorzystywane w procesie budowania relacji z Klientami, 

• potrafi przygotować i zadawać trafne pytania w celu odkrywania potrzeb klienta, 

• stosuje techniki sprzedaży i wywierania wpływu pomocne w procesie kontaktu z Klientem, 

• potrafi adekwatnie reagować na główne techniki manipulacyjne. 



 

Kompetencje społeczne 

Uczestnik: 

• efektywnie rozpoznaje pozytywne intencje pod zachowaniem, 

• przejawia wzrost świadomości własnego wpływu społecznego, 

• buduje trwałe relacje personalne w trakcie sprzedaży. 

Program 

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. 
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. 

 

Prowadzący: Michał Brywczyński 

Od 2005 roku trener i konsultant biznesu a od 2010 również coach biznesu. Sprzedawca usług szkoleniowych  
i doradczych. Negocjator posiłkowy oraz mediator. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, 
mediacji, organizacji pracy zespołów sprzedażowych, mistrzowskiej obsługi klienta i umiejętności handlowych. 
Od 2012 – specjalizacja w zakresie technik sprzedaży relacyjnej i modelowania kompetencji eksperckich metodą 
Charlesa Faulknera. 



 

Certyfikat 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma imienny certyfikat. 

Cena 

• 1450 zł brutto 

• 1390 zł brutto - studenci WSB, absolwenci WSB 

Zapisy 

Zapisu dokonujemy poprzez formularz online. 

Płatność 

Sposób oraz termin płatności znajdują się bloku „Zapisy”. 


