Nowoczesna Sprzedaż
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Warsztaty przygotowane metodą Design Thinking
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Idea
Jak sprzedawać więcej, szybciej drożej?
Jak pozyskiwać nowych klientów i nie tracić obecnych?
Jak wyróżnić się na tle konkurencji?
Badanie przeprowadzone przez Deloitte w 2013 roku na grupie 150
dużych przedsiębiorstw, wskazały, że najważniejszym oczekiwaniem
wobec stałego dostawcy jest to, by był on partnerem ich biznesu. By
ich wzajemne relacje były trwałe oraz nacechowane zaufaniem.
Kolejnym wskazywanym przez respondentów istotnym czynnikiem była
elastyczna i sprawna obsługa.
Warunki finansowe, w tym cena, zarówno w tym badaniu, jak i wielu
innych, przeprowadzanych na całym świecie znajdowały się na
czwartym lub piątym miejscu. Tym samym nie ma i nigdy nie było
powodu by zbyt szybko opuszczać, cenę, sprzedawać najtaniej, czy
wspierać się sprzedaż hojnymi promocjami.
W sprzedaży długofalowej najważniejsze są wartość jaką przedstawia
dla klienta produkt lub usługa i zaufanie do sprzedawcy. Sprzedaż która
kładzie nacisk na te dwa istotne czynniki nazywamy nieagresywną, a
sprzedawcę stosującego zasady i techniki tej sprzedaży z angielskiego
„pully” salesperson, w odróżnieniu od „pushy” salesperson.
Szkolenie „Nowoczesna sprzedaż metodą NASM™ ( Non-Aggressive
Selling Model” uczy warsztatowo najważniejszych zasad i technik
sprzedaży nieagresywnej takich jak: coaching klienta, słuchanie
kontekstowe, metoda SPIN, Neila Rackhama, technika PIWO, technikę
storytellingu i wiele innych. Szkolenie nie dostarcza agresywnych i
manipulacyjnych technik, ale uświadamia rolę wywierania wpływu i
perswazji w sprzedaży,
uczy jak rozpoznawać i radzić sobie z
manipulacjami kupców. Szkolenie dotyka każdego istotnego elementu
psychologii i procesu sprzedaży oraz etapów rozmowy handlowej.
Dodatkowym atutem jest możliwość pracy na konkretnych, wnoszonych
przez uczestnika przypadkach. Dzięki temu już na szkoleniu może on
zaplanować strategię dla swoich najbliższych leadów. Zapraszamy do
zapoznania się z celami, korzyściami i programem szkolenia.
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Cele i korzyści
Jakie cele zrealizuje uczestnik na szkoleniu?
Poznanie zasad i technik sprzedaży nowoczesnej metodą NASM™.
Nauka zarządzania procesem sprzedaży własnej.
Poznanie nowoczesnych metod i narzędzi prospectingu.
Nauka rozpoznawania i dopasowania się do temperamentu.
Nauka rozpoznawania metaprogramu klienta.
Nauka odkrywania potrzeb za pomocą słuchania kontekstowego.
Nauka badania potrzeb poprzez coaching klienta.
Nauka skutecznych technik pokonywania obiekcji, SPIN, PIWO
Wzmocnienie świadomości wagi zaufania w procesie sprzedaży.
Zdobycie umiejętności rozpoznawania manipulacji klientów.
Nauka skutecznych metod prezentowania i obrony ceny.
Zdefiniowanie własnych zasobów i deficytów w obszarze sprzedaży.
Ø Wzrost motywacji, zaangażowania i proaktywności.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Jakie korzyści osiągnie uczestnik po szkoleniu?
Ø Wzrost skuteczności umawiania spotkań z osobami decyzyjnymi.
Ø Wzrost umiejętności prowadzenia interesujących i angażujących
rozmów przez telefon oraz w kontakcie osobistym.
Ø Poprawa autoprezentacji w pierwszym kontakcie.
Ø Wzrost umiejętności docierania do faktycznych potrzeb klientów.
Ø Poprawa umiejętności zarządzania procesem sprzedaży własnej.
Ø Poprawa umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami i naciskami na
obniżenie ceny.
Ø Poprawa wyników negocjacji cenowych.
Ø Wzrost umiejętności skutecznego zamykania sprzedaży.
Ø Zwiększenie wielkości i rentowności sprzedaży.
Ø Wzrost pewności siebie w sprzedaży.
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Program, dzień 1
9:00 - 9:15

Wprowadzenie
Przedstawienie programu i celów szkolenia, zebranie oczekiwań.

9:15 - 10:00

Proces nowoczesnej sprzedaży NASM™.
Zasady skutecznego prospectingu. Definiowanie profilu klienta
docelowego. Segmentacja. Zarządzanie sprzedażą własną w
pipeline. Zasada Pareto w sprzedaży. Docieranie do decydenta.
Umawianie spotkań. Cold calling.

10:00 - 10:45

Temperamenty klientów i pierwszy kontakt.
Test temperamentów. komunikacja z temperamentami klientów.
Rozpoznawanie temperamentu na podstawie stroju i
zachowania. Dopasowanie w kontakcie telefonicznym i
osobistym. Autoprezentacja. Techniki otwierające.

10:45 – 11:00

Przerwa

11:00 - 12:00

Coaching klienta – badanie potrzeb.
Zasady prowadzenia rozmowy badającej potrzeby. Pytania
badające sytuację, problem, implikacje i konieczne działania.
Wyjaśnianie zastrzeżeń. sygnały sprzyjające sprzedaży. Techniki
badania potrzeb i wzmacniania. Techniki zmiany przekonań.

12:00 - 13:00

Trening sprzedażowy – coaching klienta
Skuteczne otwieranie. Docieranie do głębokich potrzeb.
Skuteczne prowadzenie rozmowy poprzez pytania i parafrazy.
Skuteczne przekonywanie. Zamykanie.

13:00 - 13:45

Przerwa obiadowa.

13:45 - 15:00

Metaprogramy i słuchanie kontekstowe.
12 metaprogramów zakupowych i ich implikacje. Techniki
rozmowy dopasowane do metaprogramów. Rozpoznawanie
metaprogramów dzięki wykorzystaniu techniki
słuchania
kontekstowego. Bariery w słuchaniu.

15:00 - 15:45

Aktywny trening
Przećwiczenie zdobytych umiejętności w scenkach. Feedback
od trenera i z grupy.

15:45 - 16:00

Podsumowanie
Pytania, podsumowanie dnia pierwszego.

4

Copyright© Ark-Skills Corporation (Korporacja Umiejetnosci Arka). All rights reserved. More at www.arkskillscorporation.com
Note: The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader or receiver of this message is not the
intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution
or copying of this communication is strictly prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
ARK – Skills Corporation.

Program, dzień 2
09:00 - 09:15

Powtórzenie wiadomości z dnia poprzedniego.

09:15 - 10:00

Prezentowanie
Prezentownie Unique Selling Proposition metodą NASM™
Prezentowanie oferty w języku korzyści, wykorzystanie
systemów reprezentacji klientów. Język wątpliwości.

10:00 - 10:45

Techniki pokonywania obiekcji
Technika SPIN Neila Rackhama, technika PIWO, technika
konsekwencji. Storytelling.

10:45 – 11:00

Przerwa

11:00 - 13:00

Trening sprzedażowy – pokonywanie obiekcji
Wykorzystanie technik pokonywania
prezentowanie cech i korzyści.

13:00 - 13:45

Przerwa obiadowa.

13:45 – 14:30

Zasady prowadzenia negocjacji.

obiekcji.

Skuteczne

9 kluczowych zasad negocjowania Rogera Dawsona. Rola
negocjatora w ujęciu Jima Campa. BATNA, WATNA, ZOPA, cele
a minimum. Zasady składania ustępstw. Przygotowanie do
negocjacji. Zarządzanie czasem i przestrzenią. Planowanie
strategii.
14:30 - 15:15

Trening sprzedażowy – negocjowanie
Techniki skutecznej obrony ceny. Techniki
manipulacji. Wywieranie wpływu na kupca.

15:15 - 16:00

pokonywania

Egzamin i podsumowanie.
Egzamin wiedzy. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Case
studies uczestników. Rozdanie certyfikatów. Wskazanie
dalszych działań.
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Jakość
Gwarantowana jakość lub zwrot kosztów!
Szkolenie objęte jest gwarancją satysfakcji lub zwrotu kosztów. Wysoka
skuteczność szkolenia zapewniona została dzięki poniższym istotnym
faktom:
Ø Warsztaty prowadzi trener – uznany ekspert, z gruntownym
wykształceniem
w metodyce szkolenia osób dorosłych oraz
bogatym doświadczeniem w obszarze szkolenia.
Ø Cele, program i metody szkoleniowe każdorazowo dopasowywane
są do branży i oferty zamawiającego podczas zaawansowanych prac
przed-szkoleniowych.
Ø Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi w małych
grupach – do 16 osób, wiedza przekazywana jest w trakcie ćwiczeń,
które zajmują 70% czasu.
Ø W trakcie szkolenia uczestnicy korzystają z unikalnego
i dedykowanego podręcznika, który służy im jako kompendium
wiedzy w obszarze szkolenia.
Ø Integralnym elementem szkolenia jest analiza i ocena umiejętności
uczestników. Decydent, na życzenie, otrzymuje po szkoleniu ocenę
umiejętności sprzedażowych uczestnika.
Ø Szkolenie kończy się egzaminem weryfikującym zdobyte
umiejętności.
Zaufali nam
Astra Zeneca, Play, Grupa Nowy Styl, RR Donnelley Europe, ORBIS
S.A., Grupa ACCOR, SPS Handel S.A., MCKB, Bramy Wiśniowski,
Selena S.A., Danfoss Poland, Grupa LOTOS, Kopalnia Soli Wieliczka
S.A., PK Components, Adampol S.A., Hussar Gruppa S.A., Sheraton
Hotels, Brytyjsko - Polska Izba Handlowa, 9livesdata Poland, JBB,
Integer S.A., Best Western Hotels, Sofitel Hotels, Mercure Hotels, Nidec
Motors, Carrefour, Makro, Polpharma, Kinnarps, Wilson & Brown,
Klepierre Poland, Polar Logistics, Bireta, Duka Shops, Aluprof S.A.,
Nord Logistic, Burger King, Stena Line, Mieszko, Elmontaż, Van Dalhen,
BZK, Antal International, Hempel Paints, Hilton Hotels, Kompania
Piwowarska, Novotel Hotels, Werner Kenkel, Johnson & Johnson.
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Opinie
Ponad 97% ocen bardzo dobrych!
„Doskonałe przygotowanie trenera, świetne materiały i ciekawy program
zmotywowały naszych pracowników do pozytywnej zmiany, co
pozytywnie wpłynęło na wyniki, tuż po szkoleniu!”
Justyna Ciura HR Dyrektor SHERATON HOTEL*****
„Znakomite przygotowanie i prowadzenie trenera praktyka - Marcina
Sebastiana Rogowskiego, jego profesjonalizm i komunikatywność
docenili wszyscy uczestnicy szkolenia. Trener prowadzący szkolenie
wykazał się szeroką, popartą praktyką wiedzą. Tuż po szkoleniu dało się
zauważyć wzrost proaktywności i motywacji, co przełożyło się na lepsze
wyniki uczestników.”
Anna Kalder Gwóźdź , Dyrektor działu szkoleń TU ALLIANZ
„Cykl szkoleń sprzedażowych dla naszych przedstawicieli i dyrektorów
przyniósł wymierne efekty sprzedażowe, wzrost motywacji i satysfakcji
pracowników.
Mariusz Jaworski, Dyrektor Sprzedaży InPost
„Osoby biorące udział w szkoleniach potwierdziły dużą wagę
i przydatność zdobytej wiedzy i sposobów jej praktycznego
wykorzystania.”
Leszek Lenart, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, JBB
„Oceniam szkolenie bardzo wysoko, jako profesjonalne przygotowane
i prowadzone. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały bardzo
profesjonalnie. Zawarte w nich treści szeroko traktują temat, zawierają
zarówno wiele ćwiczeń jak i podstawy teoretyczne.”
Monika Pisarkiewicz, Specjalista ds. zarządzania personelem,
Arcelor Mittal
„Współpraca z firmą zarówno w trakcie organizacji, planowania, jak
i przeprowadzenia warsztatów przebiegała bardzo sprawnie. Polecamy
firmę ARK – Skills, jako profesjonalnego partnera szkoleniowego.”
Piotr Dziewulski, Manager ds. Szkoleń i Rozwoju RR Donnelley
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Prowadzenie
Marcin Sebastian Rogowski
Praktyk biznesu:
W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach
zachodnich branży FMCG. Następnie stworzył i zarządzał jedną
z największych europejskich central materiałów private label. Prowadził
negocjacje międzykulturowe o wartości kilkudziesięciu mln euro
z największymi producentami materiałów dekoracyjnych i sieciami DIY
w Europie i Azji. Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami
i nagrodami doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu
firmą na stanowiskach prezesa zarządu.
Profesjonalny trener:
Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla
managerów czołowych korporacji, spędzając na salach szkoleniowych
około tysiąc godzin rocznie. Jest głównym trenerem działów sprzedaży
i konsultantem wielu firm – liderów w swoich branżach. Wychował setki
profesjonalnych negocjatorów, managerów, sprzedawców. Od 2014
roku szkoli trenerów w ramach Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor
i Szkoły Trenerów Biznesu ASC.
Uznany ekspert:
Publikuje między innymi w Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit,
HR Leaders, Personel i Zarządzanie.
Mówca:
Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na
najważniejszych konferencjach branżowych, między innymi: Efektywna
Sprzedaż z Richardem Denny Konferencja Szefów Sprzedaży,
Efektywne Przywództwo, Trendy Sprzedaży Pulsu Biznesu, Boss
Festiwal, Psychologia Nowej Sprzedaży z Robertem Cialdinim. Ma za
sobą dziesiątki wystąpień motywacyjnych dla pracowników czołowych
firm i organizacji.
Więcej na www.marcinrogowski.com
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Assistance hr
Zadbaj o efekt szkolenia!
Szkolenia z programem Assistance hr® wyróżnia wydłużenie okresu
pozytywnej motywacji uczestnika oraz większy wzrost i stabilność
rozwijanych kompetencji. Dzięki programowi Assistance hr® każdy
uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum
jednego miesiąca. Co więcej, dział HR otrzymuje istotne informacje o
grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne
wskazówki co do dalszych działań, zgodnie z poniższym cyklem:
1.
wywiad z HR: identyfikacja i
wstępne ustalenie celów,
działań preworkingowych i
follow up’u

2.
wywiad z
decydentem:
identyfikacja
wyzwań i
precyzowanie celów

8.
analiza raportu
i planowanie
następnych
działań

3.
przygotowanie
ankiet, testów
kompetencyjnych
i behawioralnych

7.
sesje
coachingowe z
uczestnikami
po 2 tygodniach

6.
przeprowadzenie
szkolenia
oraz ankiety
po szkoleniu

4.
ankiety, testy
i wywiady z
uczestnikami

5.
konsultacja z HR i
akceptacja
gotowego szkolenia
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Inwestycja
Konsultacje przed-szkoleniowe z managerem prowadzącym: w cenie
Ankieta przed-szkoleniowa z każdym uczestnikiem:
w cenie
Dopasowanie programu do specyfiki i celów firmy:
w cenie
Asysta trenera do 2 tygodni po szkoleniu
w cenie
Krótki raport ze wskazaniem dalszych działań:
w cenie
Podręcznik z dedykowanymi narzędziami
w cenie
Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego, dwudniowego
8 500 zł
Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego, jednodniowego
5 200 zł
Pełny raport po-szkoleniowy z analizą każdego uczestnika
1 000 zł
Udział w szkoleniu otwartym / za osobę
1618 (1990 brutto) zł
Wszystkie ceny netto. W przypadku szkoleń zamkniętych wycena nie
zawiera kosztów dojazdu i noclegu trenera, sali szkoleniowej itp.
Uwaga:
W przypadku szkolenia zamkniętego, z uwagi na specyfiką pracy
trenera, prosimy o rezerwowanie terminów z minimum dwumiesięcznym
wyprzedzeniem.
Zapraszam do kontaktu:
PM Izabela Żurawska
e-mail: info@ark-skills.com
t: 662 067 067

ARK SKILLS CORP
HIGH QUALITY TRAININGS
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Regulamin
1.
1.1.

Organizujący szkolenie.
Szkolenie organizuje Korporacja Umiejętności – ARKA Marcin Rogowski, z siedzibą
- ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice, NIP 6771501996 zwana dalej Organizatorem.
2.
Zakres usług.
2.1.
Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie
szkoleń na stronie www.ark-skills.com.
3.
Zgłoszenie uczestnictwa.
3.1.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając
z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ark-skills.com/kontakt na adres mailowy
i.zurawska@ark-skills.com.
3.2.
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
3.4.
Zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed
datą szkolenia na podstawie telefonicznego uzgodnienia z biurem.
3.5.
Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia. Warunkiem
przyjęcia zgłoszenia jest wpłata pełnej sumy za szkolenie minimum 14 dni przed datą szkolenia lub
pierwszej pełnej raty, zgodnie z ustaloną ofertą.
4.
Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.
4.1.
Z uwagi na warsztatowy i interpersonalny charakter pracy rezygnacja ze szkolenia jest
możliwa wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przez Organizatora uzupełnienia grupy. Istnieje
możliwość przekazania, odsprzedania miejsca na szkolenie.
5.
Zmiany terminu lub odwołanie szkolenia
5.1.
W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą kwotę
w całości lub zaproponuje inny termin szkolenia.
5.2.
Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na rachunek wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni
roboczych od daty mailowego zażądania zwrotu przez Zamawiającego.
5.3.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu szkolenia.
5.4.
W przypadkach losowych organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego, na
trenera o podobnych kwalifikacjach.
6.
Ceny szkoleń.
6.1.
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat,
koszt przerw kawowych, koszt obiadu, sali.
6.2.
Cena szkolenia nie obejmuje: kosztu zakwaterowania, dojazdu, parkingu, itp.
7.
Reklamacje.
7.1.
Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres - office@ark-skills.com.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia
29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe
podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)
traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Korporacja Umiejętności - ARKA.
W przypadku szkoleń rejestrowanych środkami audio-video (co jest zaznaczone w programie
szkolenia) Zamawiający wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze szkolenia z jego udziałem
do celów marketingowych o ile nie złoży w tej sprawie odrębnego oświadczenia
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Zgłoszenie
Organizatorem szkolenia jest:
Korporacja Umiejętności „ARKA” Marcin Rogowski
Ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice
Tel. 723 347 350 mail: office@ark-skills.com
www.ark-skills.com
Nr konta: 92 1140 2017 0000 4402 1300 4753
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko uczestnika:
Nr tel.:
E-mail:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:
Imię i nazwisko
zgłaszającego:
Nr tel.:
E-mail:
NIP:

Prosimy o czytelne wypełnienie kwestionariusza i odesłanie na adres: marcin@arkskills.com. Przesłanie podpisanego zgłoszenia jest równoważne z akceptacją
regulaminu. Gwarantujemy miejsce na szkoleniu pod warunkiem wpłaty całości ceny
minimum 14 dni przed datą szkolenia.

Podpis uczestnika szkolenia
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