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ZAWARTOŚĆ OFERTY 
 

1. Prezentacja firmy. 
 
2. Działalno ść BSD Consulting. 

 
3. Etapy realizacji projektu szkoleniowego. 

- Etap I : Analiza potrzeb szkoleniowych 
- Etap II : Realizacja szkolenia 
 

Programy Szkole ń 
- szkolenie podstawowe 
- szkolenie średnio-zaawansowane 
- szkolenie zaawansowane Liderów 
 

4. Metody pracy. 
 
5. Badanie efektywno ści szkole ń. 
 
6. Coaching. 

 
7.   Raport po szkoleniu.  
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PREZENTACJA FIRMY 
 

Zespół trenerów i konsultantów BSD Consluting  od wielu lat zbiera doświadczenia  
z zakresu doradztwa finansowego, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania, negocjacji 
biznesowych oraz trenerskie w różnych firmach sektora finansowego oraz międzynarodowych 
korporacjach. Nasze usługi kierujemy do przedsiębiorstw, sektora publicznego, organizacji 
pozarządowych. BSD zapewnia wiedzę merytoryczną w zakresie szkoleń, usług doradczych, usług 
finansowych oraz kompletne wsparcie w ramach pozyskania funduszy unijnych. Nasze usługi 
pomogą podnieść kwalifikacje pracowników i podniosą ich efektywność pracy, a to przełoży się na 
wzrost konkurencyjności wyżej wymienionych podmiotów. 

Założyliśmy firmę szkoleniowo-doradczą BSD Consulting aby dzielić się zdobytą przez nas 
wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania zespołami i procesami, efektywnej komunikacji 
oraz prowadzenia relacji handlowych, a także procesu restrukturyzacji i windykacji oraz analizy 
sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta na potrzeby szeroko rozumianego wsparcia doradczo-
biznesowego. 
 
W naszej pracy doradczo-szkoleniowej opieramy się na autorskich programach opracowanych na 
podstawie osobistych doświadczeń oraz wiedzy zdobywanej przez wiele lat. Dzięki temu mamy 
możliwość precyzyjnego kształtowania rozwiązań dostosowanych do realiów działalności 
biznesowej Klienta oraz realizowanych szkoleń do rzeczywistych potrzeb 
i uwarunkowań szkolonej firmy oraz potencjałów i oczekiwań uczestników szkoleń. 
 
Nazwa firmy jest skrótem od "Biuro Szkoleniowo-Doradcze", ponieważ wprowadziliśmy do szkoleń 
i usług doradczych autorską formułę szkoleń – treningi symulacyjne oparte na wcześniej 
przygotowanych scenariuszach negocjacyjnych – które umożliwiają rozwój kompetencji  
i umiejętności handlowych w trakcie realnie prowadzonego procesu negocjacji z wykorzystaniem 
rzeczywistych zmiennych negocjacyjnych, którymi posługują się uczestnicy w swoich relacjach 
handlowych. Ponadto BSD Consulting w swej działalności wyznaje zasadę, której podstawą jest 
skuteczność i nowatorskie podejście do doradztwa na wielu polach działalności naszych Klientów. 
 
Osadzenie każdego szkolenia w realiach uczestników należy do naszych podstawowych zasad 
szkoleniowych, ponieważ z naszego doświadczenia jest to jeden z kluczowych elementów 
rzeczywistej efektywności szkoleń oraz konsultacji. Głównym celem, który sobie stawiamy we 
współpracy z naszymi kontrahentami jest wypracowanie takiej formuły i zakresu szkolenia, który 
zagwarantuje naszym klientom realne i trwałe efekty. 
 
Poszukując efektywnych rozwiązań proponujemy naszym klientom: 

• Wsparcie w przeprowadzeniu zespołu przez proces zmian jakim jest np.: wdrażanie nowych 
wartości, kompetencji, tak aby budować świadomość i odpowiedzialność zespołu oraz 
trwałość zmian.  

• Ścisłą współpracę w określeniu potrzeb i potencjałów szkolonych zespołów. W ramach 
przygotowań do szkolenia prowadzimy konsultacje i superwizje w terenie potencjalnych 
uczestników szkolenia.  

• Konsultacje, szkolenia warsztatowe oraz treningi symulacyjne, które są ukierunkowane na 
rozwój zawodowych kompetencji wspierających w realizacji założonych celów organizacji.  

• Indywidualne konsultacje dla menedżerów i handlowców, realizowane m.in. poprzez 
superwizje lub coaching.  
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DZIAŁALNOŚĆ BSD CONSULTING 
 

 
I   szkolenia biznesowe 
 

Consulting - Doradztwo biznesowe : 
Indywidualne doradztwo/konsultacje z zakresu umiejętności menedżerskich: umiejętność 
budowania i zarządzania zespołem, umiejętność motywowania podwładnych, umiejętność 
planowania, umiejętność prowadzenia procesu rekrutacji, rozwijanie umiejętności podwładnych - 
coaching, prowadzenie prezentacji. 

Szkolenia - Zarz ądzanie zespołem 
Szkolenia warsztatowe z zakresu zarządzanie zespołem obejmują następujące tematy: 
Zarządzanie i motywowanie, Coaching, Rekrutacja, Prowadzenie spotkań i szkoleń. 

Szkolenia - Negocjacje 
Szkolenia warsztatowe z zakresu: strategie i techniki negocjacyjne, budowanie długofalowych 
relacji handlowych - kontrahenci detaliczni oraz B2B, m.in. Negocjacje handlowe, Negocjacje 
z kluczowymi klientami, Profesjonalna prezentacja. 

Szkolenia - Sprzeda ż 
Szkolenia warsztatowe z zakresu sprzedaż obejmują następujące tematy: Standardy wizyty 
handlowej, Etapy i techniki sprzedaży, Standardy obsługi klienta. 

Szkolenia - Efektywna komunikacja 
Szkolenia warsztatowe z zakresu efektywna komunikacja obejmują następujące tematy: Efektywna 
komunikacja w zespole, Efektywna komunikacja wewnątrz firmy, Efektywna komunikacja - 
negocjacje. 

Szkolenia - Windykacja 
Szkolenie warsztatowe z zakresu: komunikacja z dłużnikiem, nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, 
narzędzia budowanie korzystnej relacji z dłużnikiem, gry dłużników, efektywna rozmowa 
windykacyjna, negocjacje windykacyjne – strategie, narzędzia, techniki, ponowny kontrakt – ugoda 
z dłużnikiem, utrzymanie współpracy handlowej.  
 
Szkolenia – Negocjacje 
1. Cele szkolenia 
- Rozwój umiejętności przygotowania i prowadzenia negocjacji warunków współpracy z Klientem 
- Wykorzystanie negocjacji problemowych jako narzędzia do rozwiązywania sytuacji konfliktowych  
w kontaktach z Klientami 
2. Negocjacje czyli istota problemu. 
3. Przygotowanie do negocjacji. 
4. Kwestie negocjacyjne. 
5. Strategia negocjacyjna i wybór strategii. 
6. Określenie BATNY sposobem na zwycięstwo. 
7. Typy negocjatorów. 
8. Jak prowadzic negocjacje. 
9. Wskazówki negocjacyjne. 
10. Negocjacje problemowe jako sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
11. Klucze rozwiązywania konfliktów. 
12. Fazy negocjacji. 
 

 



                                                                                           Oferta szkoleniowo - doradcza 

 
 
 

4 

 
 

Szkolenia – Coaching 
1. Istota i cel Coachingu. 
2. Metodologia coachingu. 
3. Proces Coachingu. 
4. Cwiczenia. 
5. Metody Feed Back. 
6. Coaching, doradztwo, mentoring. 
7. Podsumowanie i wnioski po coachingu. 
8. Zakończenie. 
 
Szkolenia – Ekspansja rynku 
1.Definiowanie podstawowej działalności biznesowej 
2. Ocena rynkowa naszej firmy na tle konkurencji 
3. Branża, w której działa twoja firma 
4. Co determinuje konieczność zmian w twojej firmie 
5. Koncentracja zamiast dywersyfikacji 
6. Analiza obszarów pobocznych logicznie powiązanych z działalnością podstawową 
7. Wybór strategii wzrostu, a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej 
8. Zakłócenia determinujące weryfikację strategii oraz redefinicję działalności podstawowej 
9. Pełna transformacja firmy i branży. 
 

 

II  doradztwo finansowe 
 

Konsultanci BSD to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz kontaktami handlowymi 
w wielu branżach na rynku całej Polski. Wspieramy Klientów w pozyskaniu finansowania na 
realizację projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności. Nasi partnerzy to największe 
Banki w Polsce. W związku z tym nasi Klienci otrzymują możliwość współpracy z silnym  
i stabilnym partnerem. BSD Consulting przygotuje komplet dokumentów niezbędnych dla 
procesu oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy począwszy od wniosku, biznes 
planu, analizy finansowej wraz z wstępnym określeniem standingu i ratingu Klienta. 

 

A. Doradztwo w zakresie analizy ekonomiczno-finanso wej i pozyskania źródeł finansowania. 
 
1. Pomoc w zakresie określenia "wąskich gardeł" w przedsiębiorstwie, 
2. Restrukturyzacje działów nieefektywnych, 
3. Pomoc w zakresie sporządzenia biznes planu, 
4. Analizę możliwości inwestycyjnych, 
5. Pomoc w zakresie pozyskania leasingu lub kredytu. 
6. Usprawnienie procesu rotacji zobowiązań i należności w firmie. 
 
B. Doradztwo w zakresie zabezpieczenia si ę przed ryzykiem walutowym. 
 
1. Analiza rynku bieżących transakcji wymiany walutowej, 
2. Terminowe transakcje wymiany walutowej - dobór odpowiedniego instrumentu do charakteru i 
zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. 
3. Wycena instrumentów pochodnych. 
 
C. Doradztwo w zakresie zarz ądzania zasobami ludzkimi 
 
1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce 
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia 
3. Rekrutacja i selekcja pracowników 
4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego 
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5. Motywowanie pracowników czym są motywy i samo motywowanie 
6. Ocenianie pracowników 
7. Rozwój i szkolenia pracowników 

 
 

III projekty UE 
 

1. Przygotowanie analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków UE. 
2. Dopasowanie odpowiedniego programu operacyjnego i działania do danej firmy. 
3. Opracowanie dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o dotacje, a przede wszystkim: 

• studium wykonalności,  
• biznes planów,  
• analiz finansowych, ekonomicznych oraz technicznych,  
• harmonogramów rzeczowo - finansowych,  
• raportów oddziaływania na środowisko  

4. Sporządzenie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji,  
 
5. Pomoc w uzyskaniu promesy kredytu oraz zabezpieczeń, 
 
6. Obsługę administracyjną i finansową podczas realizacji projektu oraz jego końcowe rozliczenie. 
 
7. Przygotowywanie opinii o innowacyjności, niezbędnej do pozyskania środków unijnych na 
planowane inwestycje (z pomocą specjalistów z konkretnej dziedziny naukowej)  

 
 

 

SZKOLENIA  
 

 Przedstawiamy Państwu opis etapów w proponowanych przez nas dwóch projektach 
szkoleniowych. Pierwszy projekt dotyczy Analizy Finansowej i składa się z II etapów zasadniczo 
realizowanych w cyklu dwóch dni szkoleniowych. Natomiast drugi projekt szczegółowo opisuje 
stosowane przez BSD Consulting metody przygotowania do realizacji projektów szkoleniowych, 
składa się z trzech etapów: analizy potrzeb szkoleniowych, realizacji szkoleń oraz oceny ich 
efektywności. Każdy z proponowanych etapów można zmodyfikować zgodnie z Państwa 
potrzebami i oczekiwaniami. Zależy nam bardzo na tym, abyście otrzymali Państwo produkt 
szkoleniowy precyzyjnie dopasowany do oczekiwanych przez Państwa celów.  

 
Szkolenie - ANALIZA FINANSOWA. 

Program Szkolenia: 
 
Etap I 
  
1) Cele i etapy analizy finansowej 
2) Narzędzia wykorzystywane w analizach 
3) Prezentacja wyników 
4) Analiza działalności przedsiębiorstwa: 
- Źródła informacji do analizy finansowej 
- Analiza otoczenia przedsiębiorstwa (m.in. 5 sił Portera) 
5) Analiza SWOT 
6) Strategiczna pozycja przedsiębiorstwa macierz BCG 
7) Analiza sprawozdań finansowych 
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- Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale 
własnym i informacja dodatkowa - układ, treść, zakres analizy 
- Analiza pozioma, pionowa i porównawcza sprawozdań finansowych 
  
Etap II 
  
8) Analiza wskaźnikowa 
9) Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, 
aktywów, kapitałów własnych, 
10) Koszty i ich analiza klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu 
jednostkowego, Activity Based Costing 
11) Próg rentowności - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie 
12) Dźwignia operacyjna 
13) Ocena sprawności działania wskaźniki aktywności gospodarczej i rotacji 
14) Analiza płynności finansowej 
15) Kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie 
16) Analiza kosztu kapitału obcego i własnego 
17) Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych Proste metody oceny zwrotu, IRR, NPV 
18) Identyfikowanie obszarów ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa i zarządzanie 
ryzykiem (operacyjnym, kredytowym, walutowym, stopy procentowej) 

 
Szkolenia (Etapy realizacji): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAP I 
ANALIZA 
POTRZEB 

SZKOLENIOWYCH 

ETAP III 
POMIAR EFEKTÓW 

SZKOLEŃ 
 

ETAP II 
REALIZACJA  

SZKOLEŃ 

 
 ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH: SPOTKANIE Z ORGANIZATOREM 

SZKOLEŃ  
 MODEROWANE SPOTKANIA Z DYREKTORAMI POSZCZEGÓLNYCH CENTRÓW 

OBSŁUGI KLIENTA OBJĘTYCH PROJEKTEM 

 ANKIETOWE BADANIE POZIOMU ZADOWOLENIA UCZESTNIKÓW Z REALIZACJI 
CELÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ PRACY TRENERÓW BEZPOŚREDNIO PO JEGO 
ZAKOŃCZENIU 

 
 PRZYGOTOWANIE PRZEZ UCZESTNIKÓW PLANÓW ROZWOJU NASTAWIONYCH 

NA TRANSFER WIEDZY WYNIESIONEJ ZE SZKOLENIA NA REALNE SYTUACJE 
ZAWODOWE 

 

 
 CZĘŚĆ  I PROJEKTU: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU TECHNIK 

SPRZEDAŻY NA DWÓCH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA: PODSTAWOWYM I 
ŚREDNIO ZAAWANSOWANYM  

 
 CZĘŚĆ  II PROJEKTU: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ O POZIOMIE 

ZAAWANSOWANYM DLA WYBRANEJ, W TRAKCIE I CZĘŚCI PROJEKTU, GRUPY 
DORADCÓW KLIENTA 

RAPORT 
PODSMOWUJĄCY 
PRACE W CAŁYM 

PROJEKCIE 

RAPORT 
PODSUMOWUJĄCY 

PO SZKOLENIU 
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ETAP I 

 
ANALIZA  

POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW 
WARSZTATÓW  

 
 

Aby zapewnić Państwu najwyższą efektywność działań szkoleniowych, proponujemy 
przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych poprzez następujące działania:  
 
SPOTKANIE Z ORGANIZATOREM SZKOLE Ń.  
 
Celem spotkania będzie: 

1. Poznanie przez naszych trenerów specyfiki pracy pracowników Centrów Obsługi 
Klienta oraz produktów adresowanych do grupy klientów X 

2. Ustalenie sposobu podziału uczestników na poszczególne poziomy 
zaawansowania 

3. Ustalenie kwestii organizacyjnych, związanych z realizacją projektu  
 

MODEROWANE SPOTKANIA Z DYREKTORAMI POSZCZEGÓLNYCH D ZIAŁÓW 
OBJĘTYCH PROJEKTEM 
 
Proponujemy również przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych z perspektywy 
Dyrektorów Centrów Obsługi Klienta w formie moderowanych spotkań przeprowadzonych 
przez naszych konsultantów. Spotkania pozwolą na zebranie informacji dotyczących funkcji 
i zadań poszczególnych pracowników w ramach obsługi klienta i pozwolą określić potencjał 
i poziom wiedzy pracowników poszczególnych Centrów z punktu widzenia ich 
bezpośrednich przełożonych. 
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ETAP II 
 

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ  
 
 
W zależności od poziomu zaawansowania i historii szkoleniowej uczestników proponujemy 
trzy poziomy szkoleń z zakresu technik sprzedaży: podstawowe, średnio zaawansowane i 
zaawansowane. 
Programy szkoleń na wszystkich trzech poziomach zróżnicowaliśmy dla Państwa zarówno 
pod kątem merytorycznym, jak i metodycznym. 
Zakresy tematyczne każdego ze szkoleń opracowane są w taki sposób, aby wiedza i 
umiejętności, które zdobywać będą uczestnicy dopasowane były do ich poziomu 
kompetencji. Im wyższy poziom szkolenia, tym bardziej zaawansowana wiedza i techniki 
sprzedaży rozwijane wśród uczestników. 
Proponujemy Państwu również zróżnicowane metody pracy z grupami. Grupy podstawowa 
i średnio zaawansowana przejdą intensywny trening umiejętności, natomiast zajęcia w 
grupie zaawansowanej będą nastawione głównie na pracę indywidualną.  

 
Proponujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń w dwóch częściach: 
 
I część:  
 
SZKOLENIA PODSTAWOWE: dla pracowników, którzy do tej pory nie uczestniczyli w 
podobnych programach szkoleniowych lub pełnią funkcję Doradcy Klienta od niedawna 
 
SZKOLENIA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANE : dla pracowników posiadających 
doświadczenie w zakresie obsługi klientów i którzy uczestniczyli już w szkoleniach z 
zakresu obsługi klienta i sprzedaży 
 
II część 
 
SZKOLENIA ZAAWANSOWANE : przeznaczone dla wybranej po I części projektu grupy 
pracowników, wyróżniających się wysokim poziomem kompetencji w zakresie sprzedaży i 
obsługi klienta, zweryfikowanym oceną trenerów prowadzących warsztaty. 
 
Poniżej opisujemy w skrócie zawartość merytoryczną szkoleń na trzech poziomach 
zaawansowania. 
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I CZĘŚĆ PROJEKTU SZKOLENIOWEGO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNIKI 
SPRZEDAŻY - 

POZIOM 
PODSTAWOWY 

TECHNIKI 
SPRZEDAŻY - 

POZIOM ŚREDNIO 
ZAAWANSOWANY  

Uczestnicy: Doradcy Klienta 
 
Proponowany zakres tematyczny 

 Rola i zadania Doradcy Klienta    
 Etapy sprzedaży usług i produktów x. 
 Nawiązywanie kontaktu i pozyskiwanie klienta w rozmowie 

bezpośredniej i telefonicznej 
 Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb klienta  
 Prowadzenie rozmowy sprzedażowej z klientem językiem 

korzyści 
 Zamykanie procesu sprzedaży - radzenie sobie z obiekcjami i 

zastrzeżeniami klienta 
 

Forma zajęć 
Intensywny trening umiejętności 
Czas trwania: 
2 dni szkoleniowe 

Uczestnicy: Doradcy Klienta 
 
Proponowany zakres tematyczny 

 Zaawansowane techniki nawiązywania kontaktu z klientem  – 
techniki NLP (Neurolingwistyczne Programowanie) 

 Zaawansowane techniki prezentacyjne oferty (prezentacje dla 
grup klientów)  

 Przygotowanie i prowadzenie negocjacji z klientem  
 Rozwijanie umiejętności budowania długofalowej współpracy z 

klientem  
 
Forma zajęć 

Intensywny trening umiejętności 
 
Czas trwania: 
2 dni szkoleniowe 
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II CZĘŚĆ PROJEKTU SZKOLENIOWEGO 

 
 
 
 TECHNIKI 

SPRZEDAŻY - 
POZIOM 

ZAAWANSOWANY 

Uczestnicy: Doradcy Klienta 
 
Proponowany zakres tematyczny 

 Zarządzanie własnymi zasobami w celu zwiększenia 
osobistej efektywności 

 Budowanie długofalowej współpracy z klientem  
 Trudne sytuacje w procesie sprzedaży  

 
Forma zajęć 

Intensywny trening umiejętności oraz superwizja i analiza 
potencjału i obszarów do rozwoju poszczególnych uczestników 
 
Czas trwania: 
2 dni szkoleniowe 
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CEL SZKOLENIA: 

 Rozwój podstawowych umiejętności związanych z obsługą klienta i sprzedażą. 
 

KOMPETENCJE, KTÓRE BĘDZIEMY ROZWIJAĆ PODCZAS 
SZKOLENIA: 

 
WPROWADZENIE DO OBSŁUGI KLIENTA: 

 
 Wiedza na temat etapów procesu sprzedaży oraz roli osoby kontaktującej się z klientem na 

każdym z etapów  
 Umiejętność formułowania celów spotkania handlowego z klientem   
 Umiejętność zbierania i analizy informacji o kliencie  

 
NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM: 
 

 Wiedza na temat elementów budujących efektywny kontakt z klientem  
 Umiejętność profesjonalnej autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku firmy w 

oczach klienta   
 Umiejętność wykorzystania elementów mowy ciała do nawiązywania efektywnego kontaktu 

z klientem   
 Umiejętność dopasowania stylu komunikowania się do preferencji klienta w celu lepszego 

nawiązania kontaktu   
 
ROZPOZNAWANIE POTRZEB KLIENTA: 
 

 Wiedza na temat oczekiwań klienta oraz jego rzeczywistych  potrzeb   
 Umiejętność  aktywnego i świadomego określania potrzeb klienta z wykorzystaniem technik 

aktywnego słuchania 
 Umiejętność zadawania pytań ukierunkowanych na rozpoznawanie celów relacyjnych i 

biznesowych  klientów  
 
PREZENTACJA OFERTY: 
 

 Umiejętność prezentowania oferty w kategoriach korzyści płynących z niej dla 
            każdego z Klientów  
 
ZAMYKANIE  PROCESU SPRZEDA ŻY: 
 

 Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z obiekcjami klienta  
 Umiejętność wpływania na proces podejmowania przez klienta decyzji o współpracy z  

            firmą  

TECHNIKI SPRZEDAŻY - 
poziom podstawowy 
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REALIZACJA PROGRAMU 
 

 
KOMPETENCJA 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

 
WPROWADZENIE DO OBSŁUGI KLIENTA  

 
Wiedza na temat etapów 
procesu sprzeda ży oraz roli 
osoby kontaktuj ącej si ę z 
klientem na ka żdym z etapów  

Uczestnicy dowiedzą się, jakie są etapy procesu sprzedaży oraz jaka jest 
ich charakterystyka. Zapoznają się z rolą doradcy klienta na każdym z 
etapów sprzedaży oraz oczekiwaniami klientów na każdym z etapów 
procesu sprzedaży. 

Umiejętno ść formułowania 
celów spotkania handlowego 
z klientem  

Uczestnicy poznają zasady efektywnego stawiania celów w rozmowie 
handlowej z klientem. W ćwiczeniach praktycznych będą doskonalić 
umiejętność stawiania osobistych celów sprzedażowych.  

Umiejętno ść zbierania i 
analizy informacji o kliencie  

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zbierać informacje dotyczące 
klienta, z jakich źródeł informacji korzystać oraz  w jaki sposób je 
analizować i wykorzystywać przygotowując się do rozmowy handlowej z 
klientem. 

 
NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM 

 
Wiedza na temat elementów 
buduj ących  kontakt z 
klientem  
 

Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki wpływają na efektywne 
nawiązanie kontaktu z klientem, co utrudnia, co ułatwia zdobycie 
wzajemnego zaufania i stanowi podstawę powodzenia w rozmowie 
handlowej.  

Umiejętno ść profesjonalnej 
autoprezentacji i budowania 
pozytywnego wizerunku firmy 
w oczach klienta  

Uczestnicy zapoznają się z cechami i elementami pierwszego wrażenia. 
Dowiedzą się, co wpływa na wiarygodność doradcy w kontakcie z 
klientem, będą mieli okazję przećwiczyć pierwsze wrażenie w trakcie 
ćwiczeń z kamerą video.  
Uczestnicy nauczą się  również, w jaki sposób prezentować firmę  
zgodnie z jej strategią. 

Umiejętno ść wykorzystania 
elementów mowy ciała do 
nawiązywania kontaktu z 
klientem  

Uczestnicy przećwiczą umiejętność dostosowania własnej mowy ciała 
(postawy ciała, mimiki, gestów, paralingwistyki) do stylu rozmowy 
partnera, tzw. umiejętność „dostrajania” się pomocna w lepszym 
nawiązywaniu kontaktu.  
 

Umiejętno ść dopasowania 
stylu komunikowania si ę do 
preferencji klienta w celu 
lepszego nawi ązania kontaktu 

Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób analizować styl komunikowania się 
klienta, na jakie elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej zwracać 
uwagę podczas rozmowy z nim. Na podstawie obserwacji i analizy stylu 
komunikacji klienta, uczestnicy będą ćwiczyć dopasowanie stylu własnej 
komunikacji w celu zwiększenia efektywności rozmowy z klientem.  

 
ROZPOZNAWANIE POTRZEB KLIENTA 

 
Wiedza na temat oczekiwa ń 
klienta oraz rzeczywistych 
potrzeb klientów  

Uczestnicy zapoznają się z typologią potrzeb klientów zarówno 
psychologicznych jak i rzeczowych. Dowiedzą się, w jaki sposób 
określone potrzeby klienta i jego doradcy mogą wpływać na przebieg 
rozmowy sprzedażowej. 
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KOMPETENCJA 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

Umiejętno ść  aktywnego i 
świadomego okre ślania 
potrzeb klienta z 
wykorzystaniem technik 
aktywnego słuchania 

Poprzez ćwiczenia praktyczne i w oparciu o przygotowane case study 
uczestnicy nauczą się analizować i wyciągać wnioski dotyczące 
dominujących i ukrytych potrzeb klienta. Podczas ćwiczeń uczestnicy 
nauczą się wykorzystywania technik aktywnego słuchania takich jak 
parafraza, podążanie, odzwierciedlanie jako narzędzi do zachęcania 
klienta do wyrażania swoich potrzeb, wyjaśniania i podsumowywania 
wiedzy o jego potrzebach. 

Umiejętno ść zadawania pyta ń 
ukierunkowanych na 
rozpoznawanie celów  
relacyjnych i biznesowych 
klientów  

Uczestnicy nauczą się korzystać z pytań jako narzędzi zbierania i 
badania potrzeb i celów realizowanych przez klienta w trakcie rozmowy 
handlowej. Zdobędą umiejętność stosowania różnego rodzaju pytań: 
otwartych, półotwartych, zamkniętych, informacyjnych, pytań z 
presupozycją.  

 
PREZENTACJA OFERTY 

 
Umiejętno ść prezentowania 
oferty w kategoriach korzy ści 
płyn ących z niej dla ka żdego z 
klientów  

Uczestnicy nauczą się korzystać z praktycznych modeli prezentacji takich 
jak 4xP czy „Cecha – Zaleta –Korzyść”. Będą mieli okazję przećwiczyć 
prezentację konkretnych produktów z użyciem języka korzyści dla klienta. 
 

 
ZAMYKANIE  PROCESU SPRZEDA ŻY 

 
Umiejętno ść rozpoznawania i 
radzenia sobie z obiekcjami 
klienta 

W oparciu o praktyczne przykłady uczestnicy będą mieli okazję 
przećwiczyć podstawowe techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami i 
obiekcjami klienta, takie jak technika „tak, ale...”, klaryfikacja, wyrażanie 
zrozumienia.  

Umiejętno ść wpływania na 
proces podejmowania przez 
klienta decyzji o współpracy z 
firm ą 

Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętność podsumowywania rozmowy, 
zbierania ustaleń i budowania właściwej podstawy do dalszej współpracy 
z klientem. Nauczą się rozpoznawać moment  zakończenia rozmowy i 
poznają techniki kończenia rozmowy z klientem np. parafraza, pytanie 
zamknięte podsumowujące. 
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CEL SZKOLENIA: 
 

 Doskonalenie umiejętności budowania długofalowych kontaktów z klientem oraz 
zwiększenie efektywności prezentacji produktów i negocjacji prowadzonych przez 
Doradców Klienta.  

 
KOMPETENCJE, KTÓRE BĘDZIEMY ROZWIJAĆ PODCZAS 
SZKOLENIA: 
 

 
 
ZAAWANSOWANE TECHNIKI PREZENTACJI OFERTY: 

 
 Umiejętność indywidualnego przygotowywania prezentacji dopasowanej do potrzeb klienta 
 Umiejętność korzystania z elementów mowy ciała podczas prezentacji  
 Umiejętność prezentowania produktów językiem korzyści dla klienta 
 Umiejętność wzbudzania u klienta zainteresowania nowymi produktami, promocjami i 

kreowania  potrzeb klienta 
 
 PROWADZENIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH: 
 

 Wiedza na temat przebiegu i struktury  procesu negocjacji biznesowych z klientami 
 Umiejętność przygotowania się do procesu negocjacji handlowych 
 Umiejętność dopasowania strategii i stylu negocjacji do klienta 
 Wykorzystanie elementów mowy ciała podczas prowadzenia negocjacji 
 Umiejętność prowadzenia negocjacji wg. zaplanowanej strategii  

 
 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM: 
 

 Wiedza na temat czynników decydujących o długofalowej współpracy z klientem 
 Umiejętność wykorzystywania technik komunikacyjnych do prowadzenia rozmowy z 

klientem na temat długofalowej współpracy  

 
 
 

TECHNIKI SPRZEDAŻY   
poziom średnio - zaawansowany 
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REALIZACJA PROGRAMU 
 

 
KOMPETENCJE 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

 
ZAAWANSOWANE TECHNIKI PREZENTACJI OFERTY  

 
Umiejętno ść 
indywidualnego 
przygotowania prezentacji 
dopasowanych do potrzeb 
klienta 

Uczestnicy określą oczekiwania klientów, co do formy i treści prezentacji, 
przygotują  swoje prezentacje w sposób odpowiadający na te oczekiwania. 
Nauczą się planować strukturę i tworzyć plan prezentacji. 
 

Umiejętno ść korzystania z 
elementów mowy ciała 
podczas prezentacji  

Uczestnicy zdobędą umiejętność odpowiedniego stosowania gestów , 
postaw ciała i modulacji głosu podczas prezentacji, w celu skupienia uwagi, 
wywołania odpowiedniego nastroju, podkreślania wypowiedzi, przekonania 
klienta do podjęcia decyzji. 

Umiejętno ść prezentowania 
produktów j ęzykiem 
korzy ści 

Uczestnicy będą doskonalić umiejętność korzystania z praktycznych modeli 
prezentacji oferty takich jak 4xP czy „Cecha – Zaleta –Korzyść” , podczas 
ćwiczeń z prowadzenia prezentacji. 
 

Umiejętno ść wzbudzania u 
klienta zainteresowania 
nowymi produktami, 
promocjami i kreowania  
potrzeb klienta 

Uczestnicy   przygotowywać będą  prezentacje, których celem będzie 
wzbudzenie u klienta potrzeby korzystania z usług i produktów. Uczestnicy 
szczegółowo będą dopasowywać  formę i treść prezentacji do określonego 
celu perswazyjnego 

 
 PROWADZENIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH 

 
Wiedza na temat przebiegu i 
struktury  procesu 
negocjacji handlowych  

Uczestnicy dowiedzą się, jakie są etapy i jaka może być struktura 
negocjacji właściwych oraz jakie zasady w nich obowiązują.  
 

Umiejętno ść przygotowania 
się do procesu negocjacji 
handlowych 

Uczestnicy zdobędą umiejętność właściwego przygotowania się do rozmów 
negocjacyjnych w oparciu o praktyczne formularze negocjacyjne.  Zdobędą 
wiedzę na temat rodzaju informacji, które należy brać pod uwagę przy 
efektywnym przygotowaniu się do negocjacji. 

Wykorzystanie elementów 
mowy ciała podczas 
prowadzenia negocjacji 

Uczestnicy zdobędą umiejętności efektywnej gestykulacji i modulacji głosu 
służących podkreślaniu wypowiedzi pozytywnych i negatywnych, a także 
umiejętność analizy cech partnera negocjacji na podstawie obserwacji jego 
zachowań. 
 

Umiejętno ść dopasowania 
strategii i stylu negocjacji 
do klienta 

Uczestnicy zapoznają się z problemowym i pozycyjnym stylem 
prowadzenia negocjacji, zdobędą wiedzę w jaki sposób dopasować styl 
negocjacji do typu klienta oraz sytuacji negocjacyjnej. Uczestnicy 
korzystając z praktycznego modelu strategii szachowej oraz w oparciu o 
informacje na temat klienta będą w świadomy sposób planować możliwe 
ustępstwa. 
 

Umiejętno ść prowadzenia 
negocjacji wg. zaplanowanej 
strategii  

Uczestnicy w praktycznej sytuacji negocjacyjnej będą  budować i 
realizować strategię prowadzenia negocjacji dostosowaną do wiedzy na 
temat partnera negocjacji, celów i założeń negocjacji. 

 
BUDOWANIE DŁUGOFALOWYCH KONTAKTÓW Z KLIENTEM 

 
Wiedza na temat sposobów 
budowania lojalno ści klienta  

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób tworzyć i stosować profesjonalne 
standardy obsługi klienta, budujące zaufanie i lojalność klienta.  

Umiejętno ść prowadzenia 
rozmowy z klientem na 
temat długofalowej 
współpracy 

W praktycznym case study Doradcy ćwiczyć będą prowadzenie rozmowy z 
klientem na temat możliwości dalszej długofalowej współpracy.  
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CELE SZKOLENIA: 
 

 Autoanaliza własnego stylu prowadzenia kontaktu z klientem 
 Zwiększenie osobistej efektywności w relacjach z klientem pod kątem realizacji 

celów biznesowych firmy 

 
 

KOMPETENCJE, KTÓRE BĘDZIEMY ROZWIJAĆ PODCZAS 
SZKOLENIA: 

 
ZARZĄDZANIE WŁASNYMI ZASOBAMI W CELU ZWI ĘKSZENIA OSOBISTEJ 
EFEKTYWNOŚCI 
 

 Analiza psychologiczna doradcy w kontekście relacji z klientem    
 Umiejętność wykorzystania osobistego potencjału w procesie sprzedaży 
 Umiejętność tworzenia efektywnego nastawienia w relacji z klientem – techniki pracy na 

zasobach wewnętrznych NLP  
 
 
TRUDNE SYTUACJE W PROCESIE SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW  
 

 Umiejętność identyfikacji trudności w kontakcie z klientem  
 Umiejętność określania motywujących celów w kontakcie z trudnym klientem 
 Umiejętność budowania strategii kontaktu z tzw. trudnym klientem 
 Umiejętność radzenia sobie w niestandardowych sytuacjach w relacjach z klientem 
 Umiejętność radzenia sobie z emocjami podczas prowadzenia trudnych rozmów z klientami 
 Umiejętność rozpoznawania prób manipulacji i wywierania wpływu ze strony rozmówcy oraz 

obrony przed nimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TECHNIKI SPRZEDAŻY 
szkolenie zaawansowane 
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REALIZACJA PROGRAMU 
 
 

 
KOMPETENCJE 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

 
 

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI ZASOBAMI W CELU ZWI ĘKSZENIA OSOBISTEJ EFEKTYWNO ŚCI 
 

Analiza psychologiczna 
doradcy w kontek ście relacji 
z klientem   

Uczestnicy wykonają test określający ich typ charakteru. Wyniki testu 
pozwolą na identyfikację sposobów działania doradcy w relacji z klientem . 
Analiza wyników określi także zachowania, które mogą ułatwiać lub 
utrudniać efektywne działania w relacji z klientem.  

Umiejętno ść wykorzystania 
osobistego potencjału w 
procesie sprzeda ży 

Podczas zajęć, opartych głównie na praktycznych ćwiczeniach case study, 
każdy z uczestników otrzyma wskazówki pomocne w dalszym rozwijaniu 
swoich osobistych umiejętności sprzedażowych. Uczestnicy wspólnie z 
trenerami określą mocne strony i obszary do rozwoju każdego z 
uczestników w zakresie prowadzenia rozmów z klientami.  

Umiejętno ść tworzenia 
efektywnego nastawienia w 
relacji z klientem – techniki 
pracy na zasobach 
wewn ętrznych NLP 

Wykorzystując teorię i praktykę NLP (obszar psychologii związanej m.in. z 
pracą na osobistych zasobach) uczestnicy nauczą się wzbudzać w sobie 
wewnętrzną motywację do spotkań z klientem zwłaszcza trudnym. W 
trakcie szkolenia nauczą się w pełni korzystać z posiadanych już 
umiejętności i wiedzy w niestandardowych sytuacjach sprzedażowych. 

 
TRUDNE SYTUACJE W PROCESIE SPRZEDAŻY  

 
Umiejętno ść identyfikacji 
trudno ści w kontakcie z 
klientem  

Uczestnicy zdobędą umiejętność analizy trudnej sytuacji w kontakcie z 
klientem. Określą, jakiego rodzaju sytuacje stanowią trudność dla każdego 
z uczestników i jakie są źródła tych trudności.  

Umiejętno ść określania 
motywuj ących celów w 
kontakcie z trudnym 
klientem 

Uczestnicy stosując technikę reframingu (przeformułowania) budować będą 
konkretne cele w kontekście relacji z określonym trudnym klientem. 
Dokonają symbolicznej zamiany „klienta trudnego” na klienta stanowiącego 
osobiste wyzwanie 

Umiejętno ść budowania 
strategii kontaktu z trudnym 
klientem 

W oparciu o konkretne trudne sytuacje i zachowania klienta uczestnicy 
będą tworzyć i ćwiczyć praktyczne strategie działania w relacjach z trudnym 
klientem. Będą opracowywać strategie postępowania z trudnym klientem i 
wdrażać je w trakcie symulowanych sytuacji sprzedażowych.  

Umiejętno ść radzenia sobie 
w niestandardowych 
sytuacjach w relacjach z 
klientem 

W ćwiczeniach opartych na przygotowanych case study, lub scenariuszach 
zaproponowanych przez samych uczestników, będą oni rozwijali 
umiejętność reagowania na nietypowe reakcje ze strony klienta. W trakcie 
tej części zajęć uczestnicy będą również ćwiczyli asertywne techniki 
komunikowania się z klientami.  

Umiejętno ść radzenia sobie 
z emocjami podczas 
trudnych rozmów z 
klientami 

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na kontrolowanie 
własnych emocji i zmniejszanie poziomu stresu podczas rozmów z trudnym 
partnerem. Będą ćwiczyć techniki pomocne w utrzymywaniu 
odpowiedniego nastawienia emocjonalnego do partnera i prowadzonej 
rozmowy m.in. pewność siebie, opanowanie, zdecydowanie. Uczestnicy 
będą korzystać z technik Neurolingwistycznego Programowania takich jak 
„kotwiczenie”, „przeformułowanie” i inne. 

Umiejętno ść rozpoznawania 
prób manipulacji i 
wywierania wpływu ze 
strony rozmówcy oraz 
sposoby obrony przed nimi 

Uczestnicy zdobędą umiejętność interpretowania zachowań i wypowiedzi 
klienta służących wywarciu wpływu i manipulacji. Zdobędą umiejętność 
właściwej reakcji na tego typu zachowania ze strony partnera rozmowy. 
Będą rozwijali własne kompetencje w zakresie obrony przez manipulacją i 
technikami wywierania wpływu. 

 



                                                                                           Oferta szkoleniowo - doradcza 

 
 
 

18 

 
 

FORMA I METODY SZKOLENIOWE: 
 
 
W zależności od poziomu zaawansowania, proponujemy Państwu zróżnicowane metody 
prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach: 
 
SZKOLENIE PODSTAWOWE I  ŚREDNIO-ZAAWANSOWANE 
 
Szkolenie na poziomie podstawowym I średnio-zaawansowanym będą nastawione głównie 
na rozwój umiejętności sprzedażowych uczestników. Prowadzone będą w formie 
intensywnego treningu umiejętności, metodami angażującymi uczestników w proces 
uczenia, z wykorzystaniem  pracy  z kamerą, centralkami telefonicznymi, ćwiczeń w 
parach, grupach, symulacji sytuacji zawodowych uczestników oraz mini wykładów. 
Wszystkie elementy szkolenia rozwijane będą zgodnie z efektywnym procesem uczenia: 
praktyka – teoria – praktyka. 
 
 
 
SZKOLENIE ZAAWANSOWANE 
 
W grupie zaawansowanej szkolenie nastawione będzie na doskonalenie już posiadanych 
przez uczestników kompetencji. Praca w tej grupie będzie w dużej mierze indywidualną 
analizą potencjału każdego z uczestników. Trenerzy wspólnie z uczestnikami, na 
podstawie odgrywanych symulacji sytuacji zawodowych i analizy materiału video, określać 
będą mocne strony uczestników i ich obszary do rozwoju w zakresie skuteczności 
prowadzenia rozmów sprzedażowych z klientem. W trakcie szkolenia zaawansowanego 
wykorzystywać będziemy między innymi pracę z kamerą, centralą telefoniczną, prace 
indywidualne z użyciem technik neurolingwistycznego programowania. 
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ETAP III 

 
 

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ  

 
MÓJ PLAN ROZWOJU: 
 
Na koniec szkolenia trenerzy wspólnie z uczestnikami ustalą tzw. Plany Rozwoju , czyli 
plan działań mających na celu przeniesienie nabytych w czasie szkolenia wiedzy i 
umiejętności na realne kontakty z klientami. Plany Rozwoju w formie imiennej otrzymają 
bezpośredni przełożeni pracowników – będzie to dodatkowa informacja na temat deklaracji 
pracowników w zakresie dalszego doskonalenia umiejętności sprzedażowych w 
rzeczywistych sytuacjach zawodowych. 
 
 
ZEBRANIE OPINII UCZESTNIKÓW BEZPO ŚREDNIO PO SZKOLENIU: 
 
W specjalnie dopasowanej do każdego szkolenia ankiecie, sprawdzimy poziom 
zadowolenia uczestników realizacji założonych celów, pracy i profesjonalizmu trenerów, 
atmosfery szkolenia. Sprawdzimy na ile uczestnicy według własnej oceny rozwinęli 
kompetencje określone w naszej ofercie szkolenia. W raporcie po każdym ze szkoleń 
otrzymacie Państwo graficzne zestawienie wyników ocen szkolenia. 
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RAPORT PO SZKOLENIU 
 
Po zakończeniu szkoleń przygotujemy dla Państwa raport podsumowujący przebieg 
szkoleń w trzech grupach zaawansowania. W raporcie otrzymacie Państwo szczegółowy 
opis przebiegu zajęć wraz foto- raportem plansz i innych elementów wypracowanych przez 
grupę w czasie szkolenia. Raport zawierał będzie również podsumowanie Planów Rozwoju 
uczestników, (w jakim kierunku chcą i powinni się rozwijać, aby coraz lepiej spełniać rolę 
Doradcy Klienta w Państwa firmie). 
W raporcie otrzymacie Państwo również informacje o wynikach ewaluacji szkoleń: raport z 
wyników ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu. 
 

 
RAPORT PODSUMOWUJĄCY PRACE 

 W PROJEKCIE 
 
Po przeprowadzonych szkoleniach otrzymacie Państwo raport zawierający podsumowanie 
prac w całym projekcie. W raporcie znajdziecie Państwo zestawienie ocen wszystkich 
szkoleń oraz podsumowanie dotyczące charakterystyki grup szkoleniowych na 
poszczególnych poziomach zaawansowania. Raport zawierał będzie również sugestie 
dotyczące dalszych potrzeb szkoleniowych uczestników. 
 

 
W standardowej ofercie przedstawimy równie ż: 
 

 Zasady współpracy przy realizacji szkolenia 
 Prezentacje trenerów prowadzących 
 Inne projekty szkoleniowe  

 
 
 
 
 
 Zapraszamy do współpracy. 
 
                                                  Zespół BSD Consulting 


