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MATERIAŁ SZKOLENIOWY
TECHNIKI SPRZEDAŻY
Opis:
Podręcznik „Techniki sprzedaży” zawiera kompletny opis rozmowy sprzedażowej,
wraz z technikami stosowanymi na poszczególnych etapach procesu sprzedaży. Dzięki
temu uczestnicy szkolenia mogą usystematyzować posiadaną wiedzę i korzystać
z podręcznika nie tylko po szkoleniu, ale także później, chcąc uzupełnić wiedzę z danego
obszaru.
Podręcznik składa się z ośmiu głównych rozdziałów. Pierwszy dotyczy znaczenia
sprzedaży we współczesnym biznesie i roli handlowców dla rozwoju firmy, a kolejne
opisują poszczególne etapy rozmowy handlowej. Dzięki takiej konstrukcji, korzystanie
z podręcznika jest domyślne, co powoduje, że czytelnik może w prosty sposób dotrzeć
do interesujących go treści.
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Poszczególne etapy, tworzące jednocześnie kolejne rozdziały, to: otwarcie rozmowy,
badanie

potrzeb,

prezentacja

oferty,

eliminacja

obiekcji,

finalizacja

sprzedaży,

pozyskiwanie rekomendacji i działania posprzedażowe. Warto zwrócić uwagę na dwa
ostatnie etapy, które są stosunkowo rzadko włączane do procesu rozmowy sprzedażowej
w literaturze i materiałach dotyczących sprzedaży.
Przyjęty model traktuje sprzedaż jako ciągły, długofalowy proces, wychodzący poza
jednorazowe spotkanie z klientem. Jest to wyrazem poglądu autora, że skuteczny
sprzedawca jest nastawiony na długofalową współpracę i wielokrotne transakcje z tym
samym klientem, eksploatując w ten sposób jego rzeczywisty potencjał sprzedażowy.
To podejście jest prezentowane w podręczniku.
Ponieważ najdroższym elementem sprzedaży jest pozyskanie klienta, w materiale
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realizowanych transakcji: up-sellingu i cross-sellingu.
Każdy z rozdziałów opisujących etapy rozmowy handlowej zawiera opis danego
etapu procesu sprzedaży, stosowane w nim techniki, ale także krótki case study dotyczący
zachowania sprzedawcy w danym momencie pracy z klientem. Do każdego z case’ów
dodane są pytania pobudzające do refleksji związanej z treścią oddziału, w których
czytelnik proszony jest o ocenę poszczególnych elementów opisywanej sytuacji, a także
zaadaptowanie wniosków do własnej sytuacji zawodowej.
W większości rozdziałów zawarte są krótkie motta dotyczące istoty danego
rozdziału, co ułatwia zapamiętanie najważniejszych treści.
Podręcznik oparty jest o różnorodną literaturę fachową z obszaru umiejętności
sprzedażowych, psychologii społecznej i komunikacji interpersonalnej.
Oprócz praktycznych case studies, podręcznik zawiera rozmaite przykłady
zastosowania opisywanych technik. Przykłady pochodzą z różnych branż sprzedaży,
co powoduje, że podręcznik może być stosowany uniwersalnie. Dzięki temu czytelnicy
zyskują także możliwość spojrzenia na sprzedaż z perspektywy różnych branż.

Obszary:
 Sprzedaż
 Komunikacja z klientem
 Obsługa klienta
 Zarządzanie sprzedażą
Cele:
 Zdobycie wiedzy na temat technik sprzedaży
 Możliwość łatwego zrozumienia i zastosowania opisywanych technik, dzięki licznym
przykładom
 Możliwość adaptacji czytanych treści do własnych doświadczeń, dzięki analizie
opisanych case studies
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