
Nazwa szkolenia: 
 

"Proces sprzedaży w małej firmie, 
narzędziowy trening budowania strategi, 

skryptów oraz lejków sprzedaż" 
 
 

Cel biznesowy: 
Głównym celem biznesowym usługi jest usystematyzowanie podejścia 
sprzedażowego, zbudowanie kontrolowalnego procesu dotarcia i 
sprzedaży, które będą przekładać się na zwiększenie wyników sprzedaży 
oraz poprawę efektywności poszczególnych etapów negocjacji z różnymi 
rodzajami klientów końcowych oraz partnerów pośredniczących w 
transakcjach. Wdrożenie procesów jednocześnie ma na celu 
ustabilizowanie działania zespołu sprzedażowego (dedykowanej grupy 
lub osób zajmujących się częściowo komunikacją z klientami i 
partnerami), w celu łatwiejszego zarządzania ich pracą, skalowania 
wyników oraz łatwego procesu zatrudnienia i wdrożenia nowych osób, 
odpowiedzialnych za nowe rynki docelowe. 
 
 

Cel edukacyjny: 
Główne zagadnienia jakie uczestnicy usługi uzyskają po dostarczeniu 
usługi to umiejętność efektywnej analizy swojego potencjału 
sprzedażowego, zbudowania mapy potrzeb wybranych grup docelowych 
oraz bazując na dostarczonych szablonach i procedurach, zbudowania 
procesu komunikacji i negocjacji z klientami B2B oraz partnerami 
przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem będą praktyczne przykłady 
prowadzącego z różnych branż, które pomogą szkolonym osobom 



przygotować się odpowiednio do tego rodzaju rozmów oraz pozyskać 
dodatkową pewność siebie w oparciu o materiały i już sprawdzone 
procedury działania 
 
 

 
 
Ramowy program usługi:  
 
Dzień pierwszy:  

1. Audyt istniejących procesów sprzedażowych oraz zdefiniowanych 
opisów grup docelowych 
2. Psychologia sprzedaży B2B - główne założenia efektywnego procesu 
sprzedaży, elementy 
behawioralne komunikacji biznesowej, dobre praktyki działania 
3. Analiza i tworzenie map potrzeb wybranych grup docelowych i Person 
Zakupowych  
4. Budowa “Propozycji Wartości” w postaci Key Selling Point dla 
wcześniej zdefiniowanych Person Zakupowych 
5. Definiowanie i budowanie lejków pytań dla wybranych person 
zakupowych 
 
Dzień drugi: 

1. Listowanie odmów wybranych person oraz przygotowanie sposobów 
adresowanie danych odmów w rozmowie biznesowej 
2. Przygotowanie listy oferowanych usług/produktów oraz zdefiniowanie 
sposobu ich prezentowania 
3. Przygotowanie zakresu ofertowego i podsumowania współpracy 
4. Opcje cenowe oraz sposoby negocjacji 
5. Zamykanie sprzedaży oraz adresowanie odmów przy finalizacji rozmów 
6. Zbieranie poleceń oraz dosprzedaż 
7. System analityki sprzedaży, wybór systemów zarządzania kontaktami 
(CRM), skalowanie sprzedaży 
 
 



 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 
Jakie umiejętności wyniesiesz ze szkolenia? 
Głównym efektem usługi będzie dokument opisujący pełny proces 
komunikacji biznesowej przedsiębiorstwa - od momenty szukania 
kontaktu do danej firmy (wybranej z listy zdefiniowanych Person 
Zakupowych) do momentu podpisania umowy. 
Dokument ma być przewodnikiem dla osób, które dopiero rozpoczynają 
pracę z daną firmą, ale również miejscem skupienia wszelkich 
elementów, zasad i procedur poprawnej komunikacji biznesowej z 
wybranymi grupami klienckimi i partnerami. 
Opisany proces będzie również wytycznymi dla wdrożenia do firmy 
systemu CRM, systemu analityki efektywności sprzedaży, punktów 
konwersji standardowego lejka sprzedaży oraz sposobów połączenia 
sprzedaży ze strategią marketingową 
 

 
 
Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Stanisz 

 
Obszar specjalizacji: 
Specjalista marketingu, sprzedaży B2B, budowy procesów 
komunikacyjnych, Public Relations i utrzymania klientów. 
 
 
Doświadczenie zawodowe: 

5 letnia praca dla korporacji The Southwestern Company na stanowisku 
sprzedawcy, menadżera a potem dyrektora sprzedaży. Odpowiedzialny 



za planowanie i prowadzenie sprzedaży bezpośredniej dla zespołów do 
50 osób, pochodzących z Polski, Słowacji, Estonii, Łotwy, Litwy, Francji 
oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowa praca w firmie Credo w Londynie jako 
osoba wspomagająca komunikację z rynkiem polskim, przy procesie 
badania rynku pod inwestycje kolejowe. Od 2010 prowadził własną 
agencję reklamową, która realizowała projekty i kampanie dla wielu 
spółek, m.in. dla PKP, Atlas, Capgemini, Linie Lotnicze KLM. Od 2014 roku 
czynnie prowadzi doradztwo w dziedzinie strategii sprzedażowych, 
procesów łączących sprzedaż oraz marketing oraz skalowania sprzedaży 
na rynki zachodnie. 
 
 
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: 

Wieloletnia praca przy budowaniu procesów komunikacji sprzedażowej 
m.in. dla marek takich jak T-mobile Polska, Deutsche Telekom, Dotpay 
SA, Lionbridge, SKK SA, Kontakt.io itp. 
 
 
 


