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UWAGA, SZKOLENIA!

DORADZAMY, JAK TO WDROŻYĆ?

Nasze szkolenia wyróżnią Twoją firmę na 
tle konkurencji. Za cel stawiamy sobie 
działanie w taki sposób, aby Twoi klienci w 
zamian za dodatkowe korzyści byli gotowi 
zapłacić wyższą cenę za produkt. 

Aby osiągnąć sukces Twój zespół musi być 
nie tylko najbardziej przyjazny, musi być 
przede wszystkim wysoko wykwalifikowany. 
Tak, aby móc doradzać swoim klientom. 
Szkolenie ma tu znaczenie kluczowe, 
pozwala wskazać kierunek przemian 
zespołu, jednak wymaga czasu...



JAK PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA? 

W FIRMIE

NA ODLEGŁOŚĆ - WEBINAR

SZKOLENIA OGÓLNE

Uczestnicy używają np. tabletów do wirtualnego 
spotkania w ustalonym czasie. Sesje trwają 1 
godzinę i są prowadzone „na żywo” z trenerem. 
Korzystamy ze wszystkich środków komunikacji 
dostępnej dla  e-learningu aby stymulować 

uczestników w procesie nauki.  

Oferujemy również kontynuację szkolenia i 
pogłębianie zagadnień poruszanych podczas 
szkolenia w  modułach e-learningowych.

Oferujemy szkolenia w tradycyjnej formie dla  
osób z tej samej firmy (szkolenia grupowe). 
Zawsze oferujemy również poszerzanie zagadnień 
szkolenia w modułach e-learningowych. 

Oprócz szkoleń profilowanych, dotyczących 
rozwiązań specjalistycznych dla firm, oferujemy 
również szkolenia ogólne dotyczące zarządzania 
zmianami przeznaczone dla uczestników z 

różnych firm.  



OCENA POTENCJAŁU FIRMY POD KĄTEM DOKONANIA ZMIAN 

JAK REALIZUJEMY PROCES EWALUACJI FIRMY?

Zanim rozpoczniemy proces zmian, należy odpowiedzieć na powyższe kluczowe pytania, które 

pomogą nam w przygotowaniu do rewolucji. 

Aby zminimalizować stres pracowników, proponujemy dokonanie wstępnej analizy i ewaluacji  
firmy wraz z jej personelem, w oparciu o najnowocześniejsze techniki. Przeprowadzimy Twoją 
firmę przez cały proces zmian.

W każdej firmie istnieje obawa przed zmianami. Jest to obszar 

dyskomfortu personelu. 

• Dlaczego warto zmienić nawyki pracowników?  

• Jakie szkolenia dla personelu warto przeprowadzić w zakresie 

stosowania nowych technologii i technik sprzedaży?  

Korzystamy ze spersonalizowanych ankiet, które szczegółowo analizujemy. Na ich podstawie 
zbudujemy model zmian, który jasno wskaże każdemu pracownikowi oraz zespołowi i poszczególnym 
działom, kierunek zmian w którym należy zmierzać. Wspieramy poszczególne mocne strony 
zespołów i każde zachowanie grupowe konsolidujące zespół. Przedstawiamy również powody 
niezbędnych zmian oraz słabe punkty w łańcuchu procesowym działań firmy. 

Proces ewaluacji firmy realizujemy poprzez: 

• Briefingi z personelem i kierownictwem

• Sesje wsparcia procesowego dla grup lub poszczególnych pracowników



JAK WSPIERAMY PROCES POMOCY KLIENTOWI?

Skieruj uwagę na klienta; zmień standardową recepcję firmy i showroom na 
“inteligentne”; skup swoją uwagę na kliencie; prezentuj produkty w nowoczesny 
sposób; sprzedawaj używając nowoczesnych technik i zasady obopólnej korzyści; 
stosuj porady dla klienta, tak by czuł, że dbasz o jego potrzeby; używaj historii 
Waszych relacji, dostępnych w sieci informacji marketingowych. 

Dlaczego klient zdecyduje się na zakup Twojego 
produktu pomijając kryterium cenowe? Czy istnieją 
powody, aby dokonać zakupu za pomocą Twojej sieci 
dystrybucji pomijając sklepy internetowe i inne sieci 
sprzedaży?

To pytanie jest kluczowe, ponieważ jeśli odpowiedź nie jest przekonująca, klient dokona 
zakupu w innym miejscu. Właściwa odpowiedź na pytanie leży w następujących kluczowych 
zagadnieniach:

JAK WDROŻYĆ ZMIANY?

• Spersonalizowane prowadzenie relacji z klientem

• Wzajemna znajomość historii relacji biznesowych  

• Jakość doradztwa twoich sprzedawców 

• Serwis, marketing, logistyka – zauważalna korzyść

• Dostępność produktów

• Oryginalność twoich propozycji

• Zrozumienie ceny



JAK POZNAĆ LEPIEJ KLIENTA W BIG DATA?

Marketing powinien być tworzony z indywidualnym podejściem do klienta. Ważne 
jest, aby zdobyć jak najwięcej informacji o każdym typie klienta w naszym biznesie. 
Dzięki temu wiemy w jaki sposób możemy działać tak, aby zaspokoić indywidualne 
potrzeby klientów i doprowadzić do wieloletniej współpracy. 

Zwykle otrzymujemy wiele informacji o naszych 
klientach i nie analizujemy ich pod kątem rozwoju 
biznesu. Wszystkie  te  informacje  muszą  być 
zebrane w systemie BIG  DATA i odpowiednio 
wykorzystane.

ABY ODPOWIEDNIO WYKORZYSTAĆ BIG DATA NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY ZDEFINIOWAĆ

Jakie cele chcesz osiągnąć?

Przeprowadzamy audyt w celu określenia, jakie informacje dotyczące poszczególnych klientów są już 

dostępne w systemie ERP lub CRM. Doradzamy, które informacje są przydatne do przechowywania, 

wyodrębniania i używania. Następnie uczymy jak z tych danych korzystać w przyszłości oraz przy 

poszukiwaniu nowych klientów.



CO TO JEST MARKETINGOWA „ERUPCJA”?

Dotychczas marketing skupiał się na statystycznym 
odbiorcy, oferując klientom reklamy oparte na 
danych, które nie uwzględniały indywidualnych 
czynników w zachowaniu potencjalnych klientów. 

Obecnie każdy klient obsługiwany jest w sposób indywidualny:

• Jak się z nim komunikować?

• Jak mu służyć?

• Jak można pomóc mu rozwijać swoją działalność?

CO ROBIĆ?

JAK TO ZROBIĆ?

Przemodelować ofertę,  począwszy od potrzeb, których klient nie może łatwo zaspokoić, do  ich  
realizacji. Twórz lub ulepszaj produkty i usługi przynoszące realne oszczędności dla klientów. W 
tym celu należy osobiście zadbać o każdego  klienta. Skorzystaj z możliwości poznania klienta, 
jego pracy, potrzeb i jego potencjału  rozwoju.

W celu znalezienia wyjątkowych pomysłów, które przyciągną klienta organizuj w firmie „burze 
mózgu”. Musimy uczynić siebie atrakcyjnymi, niezbędnymi i wyjątkowymi. Jest to kluczowe 

wyzwanie dla wszystkich pracowników i całego kierownictwa.

• Opracuj koncepcję elastycznego podejścia

• Rozwijaj ducha przedsiębiorczości

• Stwórz właściwy kult porażki i rozstrzygania sporów – ucz się na nich!



JAK ROZWIJAĆ MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

PRZYGOTUJEMY PERSONEL DO WASZEJ MISJI

Musimy mieć na uwadze, że ludzie aktywni zawodowo, ze 
zdobytym już doświadczeniem są obecni w różnych mediach 
społecznościowych. Ponadto, znajdziemy tam również osoby 
decyzyjne w interesujących nas firmach. 

Należy pamiętać, iż szybko rozwijający się świat mediów społecznościowych przeniósł do 

internetu część życia zawodowego większości ludzi. To tam rodzą się wielkie pomysły, to tam 

toczą się dyskusje na ważne tematy. 

Media społecznościowe staną się wkrótce prawdopodobnie podstawowym sposobem 

komunikowania się między ludźmi. Musimy o tym pamiętać, szukając sposobów na znalezienie 

nowych klientów.  
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