
 

 

 

 

 

Nietuzinkowy przedsiębiorca 
Wyróżnij się na tle innych przedsiębiorców. Zbuduj swoje 
własne fundamenty konkurencyjności. 
 
Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę rynku, którą jest 
rozwijanie umiejętności spojrzenia na biznes, gdzie kreatywność 
i elastyczność w dopasowaniu się do bieżącej sytuacji wpływają 
na powodzenie biznesu. 
 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 
WYRÓŻNIJ SIĘ ZYSKUJĄC SYMPATIĘ OTOCZENIA ŚWIADOMIE 

1. Zakazane zwroty w rozmowie z Klientem. Słowa i zwroty mile 
słyszane przez klienta  

 
SPRAWDŹ NA CZYM STOISZ; OBIERZ STRATEGIĘ 

2. Twoja analiza SWOT 
3. Negatywy (zagrożenia) przekuj w pozytywy (szanse).  
4. Zaplanuj swój biznes – niech jest S.M.A.R.T 

 
ROZWIJAJ KOMUNIKACJĘ 

5. Zaprzyjaźnij się z obiekcjami potencjalnego klienta; jakimi 
zwrotami reagować, jakich nie używać; jak zweryfikować, czy 
obiekcja klienta to fakt czy przekonanie. 

 
KOGO SZUKASZ krótko i długo-falowo? 

6. Definiowanie profilu klienta z uwzględnieniem specyfikacji 
firmy. 

ROZWIJAJ KOMUNIKACJĘ.  
7. Typologia klienta; jak dojść do porozumienia z każdym rodzajem 

klienta. Podział pod względem osobowościowym, który zostanie 
zapamiętany, bez konieczności powracania do tematu 
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WYRÓŻNIJ SIĘ TĄ WIEDZĄ 

8. Savoir vivre zachowania się wobec klienta; wizerunek 
 
POZNAJ MODEL: 
 
Czy nomenklatura lwów i rekinów sprzedażowych niebawem pójdzie 
w zapomnienie, a na topie będą delfiny sprzedażowe? Wysoce 
prawdopodobne! Przyjazne, sprytnie poruszające się w oceanie 
biznesu przyszłości - opartego na relacjach, empatii,  komunikacji. 

 
9. Nowoczesne narzędzia sprzedaży - kilkuetapowy proces 

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

ZOSTAŃ MISTRZEM PLANOWANIA 
10. Planowanie dla spryciarzy – poznaj techniki zarządzania 

sobą w czasie, aby być bardziej produktywnym. Multitasking 
nie istnieje. Pokonaj prokrascynację, poznaj pomodoro 
i macierz Eisenhowera. 
 

WYRÓŻNIJ SIĘ 
11. Pozacenowe aspekty decyzyjności klienta o zakupie. 
12. Efekt WOW w postrzeganiu nas przez osoby trzecie – kiedy 

możemy parafrazować́  rozmówcę̨ , a kiedy jest tego bezwzględny 
zakaz – komunikacja kluczem do trwałych relacji biznesowych  

 
NEGOCJUJ 

13. Poznaj 3 podstawowe zasady negocjacji.  
14. Naucz się reagować na atak słowny – podstawowe zasady. 

 
WYMIANA SPOSTRZEŻEŃ 

15. Co musiałoby się wydarzyć, żebyś chciał kupić ode mnie – 
wzajemny feedback uczestników w różnych konfiguracjach. 

 
 
JAKĄ WARTOŚĆ WYNIESIESZ? 
 

•  świadomość, jak używać języka korzyści w komunikacji 
z klientem;  

•  mocne fundamenty do zaistnienia w handlu; 
•  wiedzę, jak aktywnie słuchać klienta (bądź po prostu drugiego 

człowieka), aby idealnie rozpoznać jego rzeczywiste potrzeby; 



  NIETUZINKOWY PRZEDSIĘBIORCA 

 

 
 

•  własny plan skutecznie dotrzeć do docelowego klienta; 
•  nowoczesne podejście jak rozmawiać z klientem, aby on chciał 

kupić; 
•  wiedzę, jak podnieść swoją efektywność sprzedażową; 
•  świadomość, jakie zachowania szkodzą w procesie sprzedaży; 
•  znajomość narzędzi, którymi możesz się posłużyć, żeby swoją 

produktywność; 
•  wymianę doświadczeń z innymi przedsiębiorcami. 

 
 
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 4 dni szkoleniowe (dzień 
szkoleniowy to 7 godzin w tym 
godzina przerwy).  
 
 
Rekomendujemy, żeby grupa miała 
nie więcej niż 12 osób.  



  NIETUZINKOWY PRZEDSIĘBIORCA 

 

 

KONTAKT:  

 

Więcej na: https://www.petrosduo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


