
 

 

 

Sprzedaż z charakterem 
Asertywność to powiedzenie NIE w taki sposób, żeby rozmówca 
był Tobie za nie wdzięczny. Asertywność to wysoka kultura 
osobista, styl wypowiedzi zależny od rozpoznania, jakim typem 
osoby jest Twój Klient. Wyróżnij się nieszablonową reakcją 
na to, co Klient mówi do Ciebie między słowami. 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Cechy rozmowy asertywnej;  pogawędka i wspólne wypracowanie 
ideologii asertywności w sprzedaży (40 min)  

2. Asertywność w odniesieniu się do obiekcji Klienta;  jak 
rozmawiać o obiekcjach, żeby ich nie zbijać, a nakierować Klienta 
na wspólny tok myślenia WYKŁAD Z POGAWEDKĄ (40 min)  

3. Rozmowa o obiekcjach; reagowanie na obiekcje z podziałem na 
typy Klientów – pogawędka z koszykiem ciekawostek (1h)  

4. O czym świadczą obiekcję Klienta;  pogawędka i przykłady (1h)  
5. Trening z asertywności –  TRENING – ZABAWA (1,5h)  
6. Mowa ciała Przedstawiciela; jak zadbać o to, żeby Twoja mowa 

ciała była potwierdzeniem i wzmocnieniem przekazywanych 
przez Ciebie do Klienta treści – WYKŁAD i TRENING (40 min) 

7. Mowa ciała Klienta;  między słowami, zdania niewypowiedziane; 
jak czytać, jak reagować - TRENING – gesty potwierdzające, 
że rozmowa podąża w dobrym kierunku i gesty alarmujące o tym, 
że rozmowa powinna zostać zmodyfikowana (1,5h)  

 

Jaką wartość wyniesiesz (dot. Rozmów handlowych)?  
 

•  Zwiększenie swobody w prowadzeniu rozmowy, co wzmocni 
poczucie Twojego komfortu. 

•  Zwiększenie kontroli w przeprowadzanych rozmowach, dzięki 
czemu Twoje reakcje będą następować w odpowiednich 
momentach. 

•  Rozmowy będą dla Ciebie bardziej przewidywalne, dzięki 
czemu lepiej dopasujesz styl rozmowy oraz argumentację.  

•  Umiejętność analizy zachowań niewerbalnych pozwoli jeszcze 
lepiej dopasować sposób komunikacji do Klienta 

•  Umiejętność tworzenia w rozmowie pozytywnych emocji,  
dzięki czemu rozmowa o obiekcjach będzie prowadzona 
w sposób lekki, przyjemny i przejrzysty dla Klienta 
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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. 

 
 

 

 

 

 
 

Program przewidziany na 7h, w tym 
godzina przerwy. 

 
Rekomendowana ilość osób na 

szkoleniu – do 12stu. 
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KONTAKT: 

Więcej na: https://www.petrosduo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


