
SPRZEDAŻ RELACYJNA



Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.

Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalizmu handlowców.
Zagadnienie to jest dlatego istotne, ponieważ wpływa bezpośrednio na kondycję finansową całej
organizacji. Znajomość różnych technik negocjacji i sprzedaży może pozytywnie wpłynąć na rozmowy
sprzedażowe, jednak budowanie długoterminowych relacji z klientem jest zawsze bardziej opłacalne. Jak
rozszerzyć sieć kontaktów, żeby skutecznie oferować swoje produkty klientom, pokaże prowadząca
szkolenie Sylwia Dąbrowska.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo:
• informacje o zespole trenerów Indeed,
• szczegółowy zakres szkolenia,
• profil trenera prowadzącego szkolenie.

Dzięki koordynacji procesu szkoleniowego przez zespół Indeed, jesteśmy w stanie dopasować szkolenie
do Waszych indywidualnych potrzeb oraz rozwinąć kompetencje handlowców.
Zapraszamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami

Szymon Górnik
Założyciel Indeed

Sylwia Dąbrowska
Trener

best partner to develop your crew

WSTĘP



Trenerzy Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują
się w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron.

Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

INFORMACJE O INDEED
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praktycy w swoich dziedzinach

b-learning

dzielenie się wiedzą



SPRZEDAŻ RELACYJNA 

best partner to develop your crew

„Jeśli nieefektywny sprzedawca zacznie postępować tak samo jak 
sprzedawca efektywny, odniesie sukces.”

– Ferdinand Fournies



DLACZEGO SPRZEDAŻ RELACYJNA?

Źródło: M. Pec., W. Tereszko „Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie(sprzedawca) uwikłani w tę samą misję, 
czyli niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowego”

Sprzedaż relacyjna potrzebuje doradców i konsultantów nastawionych na rozwiązywanie problemów klientów bardziej niż typowych handlowców.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań, często szytych na miarę, w skład których wchodzą: doradztwo, serwis, szkolenia, wymusza powstawanie zespołów
sprzedażowych, gdzie poszczególne ogniwa zespołu powinny ze sobą ściśle współpracować w celu osiągnięcia skutecznej sprzedaży.
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48% 60% 58%
sprzedawców uważa, że w prospectingu

najważniejsze są relacje z klientem 
handlowców twierdzi, że regularnie, 

codziennie przeznacza czas na 
telefonowanie do nowych klientów

handlowców rozumie, że w procesie 
zdobywania uwagi klienta ważne 

jest, aby dzielić się wiedzą i budować 
swój wizerunek

Sprzedaż oparta na podejściu relacyjnym w żadnym wypadku nie jest jednorazowym aktem, lecz kilkuetapowym procesem, gdzie każdy etap wymaga
zaangażowania innego rodzaju pracowników pełniących zróżnicowane zadania i funkcje. Sprzedawca nie zawsze uczestniczy we wszystkich etapach
procesu, często bywa obecny podczas zamknięcia albo wręcz przeciwnie, inicjuje sprzedaż, natomiast w dalszą część procesu zaangażowane są inne
osoby.

Pierwszy kontakt Analiza potrzeb Prezentacja Oferta Zamykanie 

Etapy procesu sprzedażowego



ZAKRES SZKOLENIA „SPRZEDAŻ RELACYJNA”
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Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy:

• Dowiedzą się kiedy i gdzie pojawiło się określenie sprzedaży 
relacyjnej.

• Poznają jakie wrażenie wywiera sprzedaż relacyjna na klientach 
oraz samych sprzedających.

• Dowiedzą się jakie znaczenie mają emocje, nastawienie, brak 
presji w prowadzeniu spotkania.

• Nauczą się jak wywierać wrażenie i jak zostawać w pamięci 
klientów.

AGENDA

• Wprowadzenie do sprzedaży relacyjnej
• Czynniki składowe relacji
• Podstawy wywierania wpływu
• Efekt pierwszego wrażenia

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2



ZAKRES SZKOLENIA „SPRZEDAŻ RELACYJNA”
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Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy:

• Nauczą się jak wykorzystać najnowsze odkrycia Richarda 
Thalera w ekonomii w codziennej pracy.

• Poznają najważniejsze badania dotyczące reakcji klientów 
poprzez aktywne warsztaty poszerzania umiejętności własnych.

• Zrozumieją jakie jest znaczenie budowania relacji 
długofalowych w zestawieniu z pierwszym wrażeniem.

• Dowiedzą się na co zwrócić uwagę przy zamykaniu sprzedaży-
umiejętności i techniki w zależności od charakteru klienta.

AGENDA

• Ekonomia behawioralna na przykładzie 
Noblisty 2017

• Przełożenie badań psychologów na 
codzienność pracy w sprzedaży

• Efekt drugiego wrażenia
• Elementy zamykające sprzedaż

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2



Specjalista w team coachingu oraz indywidualnym rozwoju predyspozycji. Podczas swoich zajęć
łączy świat biznesu ze światem sportu, co sprawia, że wyróżnia ją między innymi ekstremalne
podejście do coachingu.

Sylwia w nowoczesnych metodach zarządzania wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas
współpracy ze sportowcami, zarówno zawodnikami, jak i trenerami. Specjalizuje się w szkoleniach
rozwijających kompetencje sprzedażowe, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz
wrodzonych predyspozycjach komunikacyjnych. Swoją wiedzę Sylwia zdobywała w różnych
branżach m.in. finansowej, dotacji unijnych, sprzedażowych, ubezpieczeniowych, pomocy dzieciom
oraz szkołach publicznych. Najbardziej lubi współpracować z młodymi ludźmi oraz ciekawymi
organizacjami, które dają jej możliwość pełnego wykorzystania swoich kompetencji.

Prelegentka kongresów branżowych, w tym Kongresu Psychologii Sportu w Warszawie

Doktorantka na kierunku Zarządzanie

Certyfikowany konsultant MindSonar

lat doświadczenia 
w prowadzeniu drużyn sportowych 

i indywidualnych zawodników 
w oparciu o autorskie programy

sportowców w procesie 
treningu mentalnego 

(drużynowo i indywidualnie)

synów

SYLWIA DĄBROWSKA - TRENER

6 250 3
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