
 

 

 

 

Perswazyjny sprzedawca 
Co działa na Twoją korzyść, a co nie ma prawa zadziałać dobrze 
w rozmowie z potencjalnym klientem? Ciesz się listą kontaktów, 
której nadasz nowy wymiar. Sprzedawaj efektywnie.  
 
Szkolenie to jest hybrydą powstałą ze szkoleń „jak zostać 
skutecznym handlowcem” oraz „negocjacje handlowe”. 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Język korzyści;  zakazane zwroty w rozmowie z klientem. 
2. Język korzyści;  słowa i zwroty mile słyszane przez klienta. 
3. Zmierzenie się z obiekcjami klienta;  jakimi zwrotami 

reagować, jakich nie używać; jak zweryfikować, czy obiekcja 
klienta jest faktem czy przekonaniem.  

4. Typologia klienta;  podział klientów, który zostanie zapamiętany, 
bez konieczności powracania do tematu. 

5. Zmierzenie się z obiekcjami klienta;  różnica między 
stanowiskiem a interesem klienta.  
BONUS:  kiedy parafrazować klienta? 

6. Budowanie marki własnej:  savoir vivre zachowania się u klienta. 
7. Nowoczesne narzędzia sprzedaży  -  kilkuetapowy proces  

sprzedażowy, sprawiający, że klient chce kupić właśnie od nas,  
wraca do nas oraz poleca nas - AIDAL. 
 

 
Jaką wartość wyniesiesz?  
 

•  Wiedzę, dlaczego dobre przygotowanie do rozmowy 
z klientem jest ważne? 

•  „Savoir vivre” biznesowy – telefoniczny i bezpośredni. 
•  Jak dać się polubić klientowi. 
•  Jak rozpoznać i jak odnieść się do różnych zachowań klienta. 
•  Poznasz różnicę pomiędzy stanowiskiem a interesem klienta.  

 
  
 



  PERSWAZYJNY SPRZEDAWCA 

 

 
•  Umiejętność prowadzenia rozmowy w taki sposób, aby klient 

czuł się traktowany indywidualnie. 
•  Świadomość, jakie zachowania szkodzą w procesie sprzedaży. 
•  Wiedzę, jak używać języka korzyści w komunikacji z klientem. 
•  Wiedzę, jak aktywnie słuchać klienta, aby idealnie rozpoznać 

jego rzeczywiste potrzeby. 
•  Nowoczesne podejście jak rozmawiać z klientem, aby on chciał 

kupić (a nie Ty sprzedać). 
•  Otwarty umysł, jak podnieść swoją efektywność sprzedażową. 
•  Będziesz pozytywnie wyróżniał się na tle innych sprzedawców. 

 
 
JAKA JEST IDEA TEGO SZKOLENIA? 
 

•  Zainspirowane latami doświadczeń zawodowych 
w pozyskiwaniu klienta oraz zarządzania siłami sprzedaży, 
dzięki czemu podejmowane z uczestnikami zagadnienia 
są „z życia wzięte”. 

•  Oparte na pracy nad „case study” przy wsparciu 2 trenerów, co 
zapewnia możliwość indywidualnego podejścia do treningów 
wykonywanych przez uczestników. 

•  Must have każdego naszego szkolenia jest burza mózgów, 
rozwijanie kreatywności uczestników. 

 
 
 
 
 
 
 
Realizacja szkolenia przewidziana 
jest 1 dzień szkoleniowy (6 godzin 
w tym pół godziny przerwy). 
 
Rekomendujemy, żeby grupa miała 
nie więcej niż 12 osób. 

 

 

 

 



  PERSWAZYJNY SPRZEDAWCA 

 

 

KONTAKT: 

Więcej na: https://www.petrosduo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


