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SZKOLENIE OTWARTE



Czym jest SOCIT?
SOCIT

Sales of Customer Important Things – projekt szkoleniowy
rozwijający u handlowca kompetencje w obszarze sprzedaży
B2B. Pokazujemy jak zarządzać procesem sprzedaży u klienta i
jak z nim rozmawiać, aby nam zaufał.

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się jak budować
komunikaty i prowadzić proces sprzedaży oraz jak nim
zarządzać, biorąc pod uwagę różnych rozmówców.

SOCIT to projekt szkoleniowo–doradczy wypracowany na
podstawie metodyk zweryfikowanych w praktyce.



Efekty po projekcie SOCIT
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy: 
• bez trudu poprowadzą proces sprzedaży z różnymi typami klientów,
• z łatwością zbudują skuteczne komunikaty sprzedażowe

dostosowane do osób
z różnych działów danej organizacji,

• zdobędą nowe umiejętności sytuacyjnego zastosowania technik
sprzedaży.

Od tego momentu handlowcy będą mieli silne poczucie kontroli nad
procesem sprzedażowym, co przełoży się na:
• skrócenie procesu sprzedaży w czasie,
• nawiązanie trwałej i skutecznej relacji z klientem – taki klient

wraca,
• wyższą motywację wewnętrzną handlowców = efektywność.

SOCIT



Z czego składa się SOCIT?
• Co tak naprawdę sprzedajemy: produkt czy zmianę.
• Jak planować przez efekt i budować do tego proces

(zarządzanie projektem u klienta).
• Jak prowadzić komunikację z klientami, aby chcieli z nami

współpracować (piramida współpracy).
• Jak zrozumienie rozmówcy ułatwia przejście całego procesu

sprzedaży (badanie potrzeb/zbieranie informacji).
• Cold Call.
• Podstawy wywierania wpływu.
• Prowadzenie rozmów i prezentacji.
• Obiekcje.
• Domykanie sprzedaży.

SOCIT



Moduły
Szkoleniowe
1. CO SPRZEDAJEMY: PRODUKT CZY ZMIANĘ – POSTAWY KLIENTA

Cel: Wyrobienie w handlowcach rozumienia perspektywy klienta, czyli
uświadomienie, jaką rolę odgrywają klienci w organizacji, co jest dla nich
ważne i jaki to ma wpływ na organizację. Jakie zmiany w organizacji
wprowadza dane rozwiązanie/produkt oraz zrozumienie postaw klienta w
obliczu tych zmian.

Poruszane zagadnienia:
• JAKIE EMOCJE WIĄŻĄ SIĘ ZE ZMIANĄ I JAK TO WPŁYWA NA POSTAWY.
• 7 RÓL, JAKIE PRZYJMUJĄ KLIENCI.
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SOCIT

CO  SPRZEDAJEMY PRODUKT CZY ZMIANĘ – POSTAWY KLIENTA

PROGRAM MODUŁ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI FORMA PRZEKAZU

1 Dzień (8H)

• Co zmienia Twój produkt.

• Jakie emocje/obawy wywoła to 
u klienta i co to dla Ciebie 
oznacza.

• Jakie postawy może w związku 
z tym prezentować.

• 7 ról, jakie przyjmują klienci.

• Działanie na efekt.

• Zrozumienie perspektywy 
klienta w obliczu zmiany.

• Umiejętność pracowania 
z klientami z różnymi 
postawami.

• Skuteczne planowanie procesu 
sprzedaży przez pryzmat 
efektu, jaki chcemy osiągnąć.

• 30% wykład
• 40% ćwiczenia
• 30% dyskusja 

grupowa



2. NAWIĄZYWANIE SKUTECZNEJ RELACJI BIZNESOWEJ – BEZPOŚREDNI 
KONTKAT 
Z KLIENTEM W SPRZEDAŻY B2B

Cel: Wypracowanie w handlowcach umiejętności rozpoznawania, z jakim
typem klienta mają do czynienia oraz budowania trwałych i skutecznych
relacji sprzedażowych w biznesie, również wewnątrz organizacji.

Poruszane zagadnienia:
• POZIOMY WARTOŚCI GRAVESA.
• PIRAMIDA WSPÓŁPRACY.
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SOCIT

NAWIĄZYWANIE SKUTECZNEJ RELACJI BIZNESOWEJ

PROGRAM MODUŁ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI FORMA PRZEKAZU

1 Dzień (8H)

• Typy klientów i jak budować 
z nimi relacje.

• Temperamenty.

• Poziomy wartości Gravesa.

• Warunki, jakie muszą zajść, aby 
mówić o współpracy – piramida 
współpracy.

• Budowanie długotrwałych, 
skutecznych relacji.

• Umiejętność dostosowywania 
się do różnych typów klientów.

• Większy komfort 
w prowadzeniu rozmów 
z klientami.

• 30% wykład
• 50% ćwiczenia
• 20% dyskusja 

grupowa



3. POZYSKIWANIE KLIENTA B2B

Cel: Zdobycie przez handlowców umiejętności inicjowania kontaktów
sprzedażowych tak, by klient zaufał nam już na początku procesu,
zainteresowania swoją ofertą, zbierania podstawowych informacji i
wprowadzania klienta w proces zakupu.

Poruszane zagadnienia:
• COLD CALLING.
• ZBIERANIE INFORMACJI.
• BADANIE POTRZEB.
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SOCIT

POZYSKIWANIE KLIENTÓW

PROGRAM MODUŁ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI FORMA PRZEKAZU

1 Dzień (8H)

• Co muszę wiedzieć, żeby łatwiej 
było mi rozmawiać – badanie 
potrzeb/zbieranie informacji.

• 8 zasad Cold Callingu.

• Budowanie skutecznych 
komunikatów sprzedażowych –
co musi usłyszeć klient, aby nam 
zaufał.

• Łatwość w wykonywaniu 
skutecznego cold callingu.

• Skuteczne badanie potrzeb 
klienta.

• Słuchanie klienta i otwieranie 
procesu sprzedaży.

• 30% wykład
• 50% ćwiczenia
• 20% dyskusja 

grupowa



4. JAK POKAZYWAĆ KORZYŚCI – TECHNIKI SPRZEDAŻY 

Cel: Zdobycie umiejętności zbijania obiekcji odbiorcy, poznanie zasad i
narzędzi wywierania wpływu oraz wykorzystywanie ich w kontaktach z 
klientem.

Poruszane zagadnienia:
• OBIEKCJE.
• WYWIERANIE WPŁYWU.
• DOMYKANIE SPRZEDAŻY.
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SOCIT

POKAZYWANEI KORZYŚCI

PROGRAM MODUŁ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI FORMA PRZEKAZU

1 Dzień (8H)

• Praca z obiekcjami klienta.

• Otwarcie klienta.

• Podstawy wywierania wpływu.

• Prowadzenie klienta do zakupu.

• Łatwość w zbijaniu obiekcji 
klienta.

• Umiejętność eksponowania 
korzyści.

• Umiejętność prowadzenia 
klienta do zakupu, kontrolując 
proces.

• Łatwość w domykaniu 
sprzedaży.

• 30% wykład
• 50% ćwiczenia
• 20% dyskusja 

grupowa



Dla kogo jest SOCIT?
Projekt ten dedykowany jest firmom, które wspierają swoich
handlowców w sprzedaży B2B.
SOCIT to szkolenie dla osób, które chcą skrócić czas procesu
sprzedaży oraz zadbać o swoją efektywność, czyli pozyskiwać
większą ilość klientów i domykać każdą sprzedaż, co nierzadko
przekłada się na wynik całej organizacji.
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Kto Was wspiera:
Wojciech Gabryelczyk – szkoleniowiec, trener,
wykładowca akademicki. Od 20 lat współpracuje z
firmami, zajmując się m.in. zwiększaniem ich
efektywności i skuteczności
w obszarze sprzedaży, identyfikacji i diagnozowania
potrzeb klienta, budowania relacji oraz motywowania
do działania.

Praktyk w zarządzaniu średnimi i dużymi
przedsiębiorstwami, zatrudniającymi od kilku po setki
pracowników. Celem jego pracy jest sprawianie, by
ludzie pogłębiali wiedzę i rozwijali nowe kompetencje,
a w ten sposób budowali pozycję zawodową i podążali
za ewoluującym rynkiem.
Prowadzi bloga www.gabryelczyk.eu, gdzie porusza
zagadnienia związane z zarządzaniem,
zaangażowaniem i motywacją, interakcją i
komunikacją zachodzącą pomiędzy Klientem a
Sprzedawcą.
Gruntowną wiedzę i umiejętności zdobył w polskich
ośrodkach naukowych oraz uznanych,
międzynarodowych organizacjach: Coaching Division
of American Board od NLP, Time Line Therapy of
Association, American Board of Hypnotherpahy oraz
Instytut Liderów Zmian.
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Filip Gabryelczyk – praktyk sprzedaży
telefonicznej.

Od kilku lat aktywnie sprzedaje przez telefon
zarówno w sektorze B2B, jak i B2C.
Zdobywał doświadczenie w różnych branżach.
Aktualnie zajmuje się także rozwojem
zespołów sprzedażowych, skupiając się na
sprzedaży telefonicznej oraz obsłudze klienta.
Student psychologii w biznesie.
Łącząc swoje doświadczenie „na słuchawce”,
znajomość metodyk i wiedzę na temat ludzi,
tworzy uniwersalne modele i narzędzia
ułatwiające budowanie skutecznych relacji
oraz sprzedaż produktów.
Pasjonat zimnych telefonów, pozyskiwania
klientów B2B i wywierania wpływu.
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Pracowaliśmy z:
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Wybrane referencje:
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Zapisy na szkolenie:
Ewelina Szuścicka
tel. +48 68 479 16 03
szuscicka@fundacja.zary.pl

Termin: cz I: 5-6.03 II: 2-3.04
Cena: 1400zł netto – 4 dni
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