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Tomasz Kolasiński
Trener Biznesu,

Ekspert Sprzedaży i Negocjacji



Czym jest Tarcza
Szkoleniowa?
ZDALNE SZKOLENIA NA ŻYWO Z TRENEREM

Krótkie moduły szkoleń dla firm, prowadzone w formule zdalnej przez
internet, dopasowane do potrzeb klienta i uwzględniające aktualny
kontekst biznesowy (kryzys gospodarczy, koronawirus, praca zdalna).

#TarczaSzkoleniowa

TEMATÓW

>100 1,5h
SESJE FORMA ZDALNA

TRENER EKSPERT WDROŻENIE KONTEKST



Zalety szkoleń zdalnych
W RAMACH TARCZY SZKOLENIOWEJ

Krótka forma pozwalająca na przeprowadzenie szkolenia w skupieniu podczas
pracy zdalnej i powrót pracowników do § obowiązków.
Szkolenia prowadzone przez trenerów ekspertów-praktyków.
Prowadzone w małych grupach do 8 osób w formie warsztatowej lub w
dużych grupach do 50 osób w formie webinarów (w dogodnym terminie).
Wsparcie trenera we wdrożeniu umiejętności w praktykę po szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe z terminem realizacji, do którego
otrzymują informację zwrotną. Mają również możliwość nieograniczonych
konsultacji w ramach tematu do 30 dni od szkolenia.
Dopasowane do potrzeb klientów i aktualnego kontekstu biznesowego.
Niska cena szkolenia, dzięki krótkiej formie oraz przeprowadzaniu szkolenia
przez internet.
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Skuteczność szkolenia
JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA
I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA?

Nawiązanie
kontaktu

Zadanie
wdrożeniowe

dla uczestników

Udzielenie
informacji
zwrotnej

Dodatkowe
konsultacje
i wsparcie

Badanie potrzeb
szkoleniowych

Opracowanie
i przeprowadzenie

szkolenia
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Planowanie działań handlowych.

Skuteczny prospecting w sprzedaży.

Social selling - jak robić to w efektywny sposób?

Perswazyjna rozmowa handlowa.

Sztuka uważności i badania potrzeb klientów.

Typy klientów - jak się z nimi komunikować?

Gry klientów - chcę rabat / to jest za drogo.

Jak skutecznie finalizować sprzedaż?

Jak sobie radzić z obiekcjami klienta? 

Negocjacje handlowe jako proces.

Techniki negocjacyjne w sprzedaży.

EFEKTYWNA SPRZEDAŻ
W KANALE B2B

Tematy szkoleń do wyboru
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Efektywna sprzedaż
w kanale B2B
JAK SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ
KLIENTÓW I SPRZEDAWAĆ W
NIEPEWNYCH CZASACH?

handlowców i KAM-ów sprzedających w kanale B2B
menadżerów sprzedaży
pasjonatów sprzedaży
osoby, które w przyszłości chcą sprzedawać

Szkolenia przeznaczone są dla:
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PLANOWANIE DZIAŁAŃ
HANDLOWYCH

SKUTECZNY PROSPECTING
W SPRZEDAŻY

Zrozumiesz na co jako handlowiec masz
wpływ i jak możesz oddziaływać na klientów
i ich funkcjonowanie w biznesie.
Nauczysz się jak zarządzać sobą w czasie i
wyznaczać priorytety w pracy handlowca.
Poznasz nawyki budujące ład, porządek i
skuteczność w codziennej pracy z klientami.
Nauczysz się, na których aktywnościach
sprzedażowych powinieneś się
skoncentrować, aby skutecznie sprzedawać.

 Dowiesz się jakimi kanałami najefektywniej
pozyskuje się klientów.
Poznasz skuteczne sposoby na cold calling.
   
Nauczysz się jak możesz budować trwałe
relacje z klientem za pomocą mediów
społecznościowych.
Zrozumiesz co w prospectingu musi być
spełnione, aby Twoje działania przyniosły
efekty.



Zrozumiesz mechanizmy mediów
społecznościowych i dowiesz się jak je
wykorzystać w sprzedaży.
Poznasz model 2x15+3 i zrozumiesz jak go
wdrożyć na LinkedIn.
Nauczysz się jak korzystać z zasięgów i
tworzyć posty, dzięki którym dotrzesz do
klientów.
Otrzymasz wskazówki jak tworzyć ciekawy i
angażujący content

SOCIAL SELLING - JAK BYĆ
EFEKTYWNYM?

PERSWAZYJNA ROZMOWA
HANDLOWA

Zrozumiesz jakie są mechanizmy wywierania
wpływu na klient.
Poznasz sposób konstruowania komunikatu
do klienta, aby przyniósł oczekiwane efekty. 
Nauczysz się komunikować według zasady  
 P-C-K.
Otrzymasz wskazówki jak korzystać z
mechanizmów: wzajemności, podobieństwa,
autorytetu, dowodu społecznej słuszności,
niedostępności, zaangażowania i
konsekwencji



SZTUKA UWAŻNOŚCI I
BADANIA POTRZEB KLIENTÓW

TYPY KLIENTÓW - JAK SIĘ Z
NIMI KOMUNIKOWAĆ?

Zrozumiesz jaka jest rola pytań w
sprzedaży
Nauczysz się tworzyć mocne pytania
otwierające rozmowę z klientem.
Dowiesz się jak konstruować pytania
pogłębiające, aby poznać potrzeby klienta.
Poznasz model SPIN.
Przećwiczysz jak dotrzeć do wyzwalacza
klienta, czyli jego głównej potrzeby
zakupowej.

Zapoznasz się z czterema typa
kliemtów: wodzem, impulsem, analitykiem,
przyjacielem.
Dowiesz się na co zwrócić uwagę przy
komunikowaniu się z danym typem klienta.
Zrozumiesz jak poszczególne typy klientów
podejmują decyzje zakupowe oraz kiedy i
jak negocjują.



Zrozumiesz jak odkrywać co naprawdę stoi za
słowami klienta: chcę rabat / to jest za drogo.
Dowiesz się jak konstruować wypowiedzi, aby
wskazywać klientowi korzyści z zakupu.
Nauczysz się argumentować do emocji klienta.
Przećwiczysz reakcje na gry: „mam innego
dostawcę…”; „nie jestem zainteresowany
współpracą na takich warunkach”; „muszę ciąć
koszty”; „konkurencja ma taniej”; „muszę się
zastanowić”,

GRY KLIENTÓW
- CHCĘ RABAT / TO JEST ZA

DROGO

JAK FINALIZOWAĆ SPRZEDAŻ?

Dowiesz się kiedy i jak finalizować sprzedaż?
Nauczysz się jak sprawdzić czy rozmawiasz z
decydentem?
Będziesz wiedział jak rozpoznać oznaki
gotowości klienta do zakupu.
Przećwiczysz różne techniki zamykania
sprzedaży.
Rozumiesz po co, kiedy i jak stosować
metodę „wycofania oferty”.



JAK RADZIĆ SOBIE Z
OBIEKCJAMI KLIENTA?

Dowiesz się jak kierować dialogiem z klientem,
gdy ten mówi o swoich obiekcjach.
Nauczysz się przedstawiać racjonalne
argumenty przemawiające za twoją
propozycją.
Będziesz wiedział jak pokazać klientom wpływ
zmian w porównaniu z innymi rozwiązaniami.
Zrozumiesz jak zbudować wiarygodność za
pomocą przykładów ilustrujących efekty
uzyskane w przypadku Twojej współpracy z
innymi klientami.

Zrozumiesz co jest istotne na etapie
przygotowania się do negocjacjI
Nauczysz się tworzyć swój plan O-P-K
Będziesz wiedział kiedy i jak składać
propozycję otwarcia.
Nauczysz się jak wychodzić z pata w
negocjacjach.

NEGOCJACJE HANDLOWE
JAKO PROCES



Poznasz podstawowe techniki negocjacyjne i
dowiesz się jak je stosować w praktyce.
Nauczysz się kiedy i jak stosować w
negocjacjach techniki: coś za coś; wyższy
autorytet; nagrodę w raju, skubania, wycofania
ostatniej propozycji i inne.
Będziesz wiedział jak rozpozać czy partner
stosuje daną technikę i co wtedy robić
Zrozumiesz jak i kiedy robić ustępstwa w
negocjacjach

TECHNIKI NEGOCJACYJNE W
SPRZEDAŻY
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Trener prowadzący
TOMASZ KOLASIŃSKI

Praktyk biznesu, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem
w sprzedaży i negocjacjach.
Przeszkolił siły sprzedaży ponad 60 firm.
Posiada doświadczenie zawodowe jako sprzedawca,
handlowiec i dyrektor sprzedaży.
Zarządzał pracą 20-osobowego zespołu doradców
techniczno-handlowych oraz pracowników działu sprzedaży
i ofertowania.
Wdrażał standardy obsługi klienta i systemy sprzedaży
telefonicznej w dużych sieciach handlowych.
Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Łódzkim oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
Autor filmów i bloga o sprzedaży i negocjacjach.

EKSPERT SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI



REKOMENDACJE

DAMIAN GÓRAL

Z czystym sumieniem polecam
Tomasza jako profesjonalnego

trenera sprzedaży a jego
szkolenia jako te, które

zwiększają wyniki. Z pewnością
wrócę do tego zawodowca. 

Manager ds. Sprzedaży

MARTA JUCHNIEWICZ

Praktyk, lubiący ludzi i to co robi.
Dało się to odczuć na

każdym kroku. Wiarygodny w
tym co robi, merytorycznie

dobrze przygotowany. Nic tylko
rezerwować kolejne terminy.

Sales Manager

MICHAŁ JASIŃSKI

Tomek już w trakcie zajęć
odpowiadał na potrzeby grupy,

reagując dostosowaniem tematyki
szkolenia tak, by handlowcy zyskali
z niego jak najwięcej i by faktycznie

odpowiadało ich realnym
potrzebom. Polecam trenera!

Kierownik Działu Handlowego



Dofinansowanie do 80%
TERAZ MASZ AŻ 3 MOŻLIWOŚCI:

SPRAWDŹ TERAZ

DOFINANSOWANIA
USŁUG

ROZWOJOWYCH

Skontaktuj się z nami a bezpłatnie sprawdzimy wszystkie możliwości, pomożemy                       
w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz rozliczeniu dofinansowania. Całą "papierologię"
bierzemy na siebie! Więcej informacji na: www.mtc.pl/dofinansowania-ue
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https://mtc.pl/dofinansowania-ue/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 
 
 

Biuro: Ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła

TELEFON

883 329 608

ADRES EMAIL 

biuro@mtc.pl

www.mtc.pl

Szkolenia Dofinansowane i Doradztwo dla Firm

https://mtc.pl/

