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KOMPENDIUM TRECO
SPRZEDAŻ FREELANCERSKA
- JAK CIEKAWIE I SKUTECZNIE OFERTOWAĆ

Opis:
Oferując klientowi własne szkolenie znajdujemy się w bardzo wielu rolach
jednocześnie. Jako właściciele firm, dbamy o sprzedaż z zyskiem, troszczymy się o trwałe
relacje z klientem, decydujemy o strategii funkcjonowania na rynku. Jako marketingowcy,
PR-owcy i sprzedawcy, bierzemy pod uwagę sposób formułowania przekazu, kanały
dystrybucji naszych usług, atrakcyjność oferty pod względem wyglądu i konkurencyjności,
styl obsługi klienta. Jako trenerzy, realizatorzy szkolenia, od pierwszego kontaktu
z klientem wyjątkowo koncentrujemy się na merytorycznej zawartości naszej oferty,
a także na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu obu stron.
Proces sprzedaży i promocji naszych usług, ma ogromny wpływ na warunki, jakie
zastaniemy na sali szkoleniowej. Wstępną ofertę traktujemy więc, jak punkt wyjścia
do dalszych negocjacji, jako początek procesu, w którym dążymy do stworzenia warunków
umożliwiających rozwój i uczenie się uczestników szkoleń. Jak pogodzić te wszystkie
potrzeby, które czasami bywają sprzeczne? Jak zaplanować strategię działania własnej
firmy, tak, aby uwzględniała ona tę różnorodność i była wsparciem dla rozwoju naszego
biznesu?
Tworzenie ofert szkoleniowych to temat, który skupia w sobie te wszystkie zagadnienia.
1. Kompendium jest przewodnikiem dla freelancerów, którzy chcą zwiększyć
świadomość różnorodnych czynników wpływających na sposób prowadzenia
własnego biznesu, jak również rozwinąć umiejętności uwzględniania ich w relacjach
z klientami.
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2. Kompendium służy profesjonalizacji usług freelancerskich, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ofertowanie, które jest powszechnym procesem w sprzedaży
usług

szkoleniowych,

a

nie

cieszy

się

sympatią

i

rzadko

uruchamia

we freelancerach pokłady kreatywności.
3. Kompendium, spoglądając na ofertę z szerokiej perspektywy, uwzględniającej
kontekst rozwoju i prowadzenia szkoleń stawia sobie za cel zmianę podejścia
do ofertowania na bardziej przychylne.
Znajdziecie tu wiedzę wspierającą sensowne wyznaczanie celów szkoleniowych
i ofertowanie z uwzględnieniem wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych. Poznacie dobre
praktyki związane z tworzeniem ofert, będziecie mieli dostęp do formatki oferty
i do przykładowych ofert, które odniosły sukces. Przećwiczycie pracę z własną siecią
społeczną, która może być źródłem rozwoju Waszej bazy klientów, a ponadto zgłębicie
najważniejsze elementy budowania strategii działalności Waszej firmy, co pozwoli Wam
tworzyć spójny i atrakcyjny przekaz sprzedażowy.
Wiedza pochodząca z praktycznego doświadczenia, przeplata się w kompendium
z adekwatną teorią, która pomaga w doskonaleniu i wzmacnianiu możliwości prowadzenia
własnego biznesu szkoleniowego.
Dla trenerów, którzy:


postanowili wejść na ścieżkę freelancerską;



dopiero poznają polski rynek szkoleniowy i chcą sprawnie się na nim poruszać;



powiększają skład swojej firmy o sprzedawców i koordynatorów i poszukują
inspiracji do przekazania nowym pracownikom dobrych praktyk i sposobów pracy
z ofertą.
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Spis treści:

1. Kontekst
2. Wprowadzenie
3. Kluczowe elementy sprzedaży freelancerskiej
4. Źródła pozyskiwania klientów - ćwiczenie Networking
5. Funkcje oferty w procesie sprzedaży
6. Diagnoza potrzeb klienta
7. Język oferty: dopasowanie do 'metafory' klienta
8. Formułowanie celów i korzyści ze szkolenia/współpracy
9. Wygląd i struktura oferty
10. Dobre praktyki w pisaniu ofert
11. Przykładowe oferty szkoleń i formatka oferty
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