„Jedynym celem biznesu
jest stworzenie Klienta.”
Peter Drucker

PRAWDOPODOBNIE
NAJLEPSZY W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU
HANDLOWCÓW
Identyfikacja i upowszechnienie
najlepszych praktyk sprzedażowych
w odniesieniu do Twoich Klientów.

Precyzyjne określenie kluczowych
kompetencji, po to, aby osiągać
spektakularne wyniki sprzedaży. Celne
szkolenie obecnych i szybkie wdrożenie
nowych handlowców.

WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA:

Skokowy wzrost kompetencji
handlowców, który przełoży się na
poprawę satysfakcji, zwiększenie
lojalności Klientów, a w efekcie na
wzrost sprzedaży.

ETAP 0
Określenie miary jakości pracy Handlowca
Wybranie parametru pozwalającego na określenie, którzy Handlowcy osiągają wyniki
wysokie, a którzy niskie. Wytypowanie grupy liderów pod względem osiąganego
wyniku. Przykładowe parametry to: wielkość sprzedaży, uzyskiwana marża, wyniki
badania Tajemniczy Klient, wyniki badania satysfakcji Klienta.

ETAP I
Ocena poziomu kluczowych
kompetencji Handlowców
Identyfikacja tych kompetencji liderów, które mają duży wpływ na osiągane wyniki.
W przypadku, kiedy w Firmie już funkcjonuje profil kompetencyjny, możliwe jest
jego wykorzystanie na tym etapie. Jeśli profilu nie ma, efektem etapu może być jego
stworzenie. Możliwe jest też wykorzystanie gotowego opisu kompetencji handlowych
dokonanego w ramach Krajowej Ramy Kwalifikacji.
Niezależnym efektem tego etapu jest identyfikacja i opis dobrych praktyk stosowanych przez liderów.

ETAP II
Identyfikacja kluczowych kompetencji
Ocena poziomu kompetencji Handlowców pod kątem kluczowych umiejętności
i stosowanych dobrych praktyk. Ocena przeprowadzona jedną z wybranych metod:
• analiza stenogramów badania Tajemniczy Klient
• odsłuch rozmów telefonicznych
• opinie Klientów wyrażone
w badaniu CSI
• e-peers (badanie on-line 270 stopni)
• badanie SPA – Sales Performance Analysis
Efektem badania jest opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju dla każdego
Handlowca wyraźnie odpowiadającego na zdiagnozowane luki kompetencyjne.

ETAP III
Rozwój kompetencji sprzedażowych
Realizacja indywidualnych ścieżek rozwojowych. Handlowcy uczestniczą tylko w tych
działaniach rozwojowych, które wspierają ich w obszarze zidentyfikowanych luk
kompetencyjnych.
Formy działań rozwojowych na potrzeby każdego projektu dobierane są w taki sposób
aby zapewnić najwyższą efektywność.
Możliwe formy to:
• warsztaty – trening dobrych praktyk
• e-learning

• analiza case study
• zadania wdrożeniowe
• coaching indywidualny

efektywna sprzedaż
•
•
•
•

zarządzanie przez cele
praca z priorytetami
planowanie
praca z kalendarzem,
organizacja pracy własnej

Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
• planować realizację celów oraz mierzyć
i diagnozować odchylenia od planu
• określać zadania priorytetowe
• efektywnie wykorzystywać czas pracy

poszukiwanie klientów
•
•
•
•

analiza rynku
prospecting
telefon inicjujący kontakt
aktywna sprzedaż – nawiązywanie
kontaktu z potencjalnymi klientami
• zdobywanie rekomendacji
Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
• precyzyjnie określać grupy potencjalnych
i wartościowych Klientów i nawiązywać
z nimi kontakt
• dobierać efektywne metody dotarcia do
nich i nawiązania z nimi kontaktu
• prowadzić rozmowy telefoniczne,
które kończą się umówieniem
spotkania z Klientem

solidna wiedza
produktowa

prezentacja oferty

analiza potrzeb klienta
•
•
•
•

spotkanie handlowe (struktura)
badanie potrzeb
generowanie potrzeb
komunikacja werbalna i niewerbalna

Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
• poprowadzić spotkanie handlowe zgodnie
z poszczególnymi etapami i rezultatami, jakie
powinien osiągnąć Handlowiec na każdym
z nich
• zastosować różne techniki komunikacyjne
celem zbadania potrzeb i motywacji
zakupowych Klienta
• budować relację z Klientem i zadawać pytania,
dzięki którym możliwe będzie generowanie
potrzeb Klienta poprzez ich uświadamianie

• prezentacja oferty
• zarządzanie koszykiem zakupowym
(up-, cross-selling)
• praca z modelem, próbką

•
•
•
•

trudne sytuacje w kontakcie z klientem

telefon w sprzedaży
• sprzedaż przez telefon
• obsługa Klienta przez telefon
• wybrane narzędzia komunikacji

Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
prezentować ofertę językiem korzyści
dla Klienta
dobierać składniki oferty w sposób
najbardziej efektywny na potrzeby
realizacji założonych celów
dobierać sposób prezentacji oferty zgodnie
z preferencjami poznawczymi Klienta
odpierać zastrzeżenia dotyczące
oferty i produktu

Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
• nadać rozmowie telefonicznej
wyraźną strukturę
• określić plan realizacji celu każdego
z etapów rozmowy telefonicznej
• w efektywny sposób zarządzać kontaktami
telefonicznymi z Klientem

budowanie relacji z klientem

ustalanie warunków kontraktu

• asertywność
• zarządzanie konfliktem
• reklamacje

•
•
•
•
•

zarządzanie klientami – style pracy
budowanie kontaktu
komunikacja pisemna
budowanie wizerunku
kontakt posprzedażowy

Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
• reagować w opanowany i profesjonalny
sposób w różnych trudnych sytuacjach
z Klientami
• zastosować techniki asertywne, dzięki którym
będzie panował nad emocjami własnymi
i Klienta, dbając tym samym o najwyższy
poziom jakości obsługi Klienta
• dobrać odpowiednią strategię postępowania
w zależności od rodzaju reklamacji

Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
• kształtować pozytywne relacje z Klientami
w oparciu o preferowany styl pracy
• posługiwać się narzędziami
komunikacyjnymi efektywnie
budującymi relacje
• w sposób świadomy kształtować swój
wizerunek we wszystkich formach
kontaktu z Klientem

•
•
•
•

negocjacje
zamykanie sprzedaży
wywieranie wpływu
obiekcje (emocjonalne, racjonalne)

Handlowiec po zaliczeniu
tego obszaru będzie potrafił:
• skutecznie planować i prowadzić negocjacje
• s to s o w a ć n a r zę d z i a w y w i e ra n i a
wpływu w celu uzyskania ustępstw
i zamykania sprzedaży
• radzić sobie w sytuacji zetknięcia
się z obiekcjami Klienta

ETAP IV
Opracowanie Toolbox Handlowca oraz
systemu zarządzania dobrymi praktykami
Opracowanie Toolbox Handlowca oraz systemu zarządzania dobrymi praktykami.
Toolbox zawiera opis wszystkich zidentyfikowanych dobrych praktyk oraz tych, które
wypracowane zostały podczas działań rozwojowych. System zarządzania dobrymi
praktykami opisuje proces zgłaszania nowych dobrych praktyk, upowszechniania ich,
doskonalenia oraz usuwania tych, które nie są już adekwatne do potrzeb Klientów.
W ten sposób zapewniona zostanie ciągłość rozwoju Handlowców oraz elastyczność
samego zestawu Toolbox po zakończeniu projektu. Dobre praktyki będą zmieniały
się w ślad za zmianą preferencji Klientów. Toolbox dodatkowo jest doskonałym
narzędziem do wdrażania nowozatrudnionych Handlowców.

PRECYZJA ORAZ DBAŁOŚĆ
O SZCZEGÓŁY W TREŚCI I FORMIE
Podczas działań rozwojowych nie tylko doskonalimy umiejętności
i przekazujemy wiedzę, ale także pozostawiamy ją Handlowcom
w atrakcyjnej i różnorodnej formie: klasycznych podręczników,
w postaci lekcji e-learningowych, ale także w formie zestawu
Toolbox z Najlepszymi Praktykami - zawsze sprawdzonymi
i dostosowanymi do specyfiki Firmy. Dodatkowo, materiały
mogą uzyskać indywidualną szatę graficzną, zgodną z Państwa
preferencjami – zatroszczy się o to nasz zespół graficzny.

PROPONOWANE MATERIAŁY:
Materiały edukacyjne - podręczniki, standardy pracy, formularze,
certyfikat oraz inne przybory niezbędne do osiągnięcia mistrzowskiego
warsztatu handlowca
Toolbox Handlowca - Najlepsze Praktyki Sprzedażowe w Twojej Firmie
Toolbox Kierownika - podręcznik dla Kierownika stanowiący pomoc
przy wdrażaniu nowych standardów sprzedaży i osługi Klienta

„Mocną stroną projektu była realizacja działań w postaci interaktywnej formy warsztatowej dopasowanej do specyfiki naszej
firmy. Warsztaty te dostarczyły Handlowcom wiedzy i umiejętności,
które będą dalej rozwijane w pracy z Kierownikami.”
Bartłomiej Kołodziejek, Kierownik Działu Sprzedaży Volkswagen Bank
Projekt „Rozwój kompetencji sprzedażowych Handlowców punktów
Dealerskich Volkswagen Bank”

ODPOWIEMY NA WSZELKIE PAŃSTWA PYTANIA:
PROFES sp. z o.o. sp. k.
ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław
tel. +48 71 341 29 51, 71 335 22 75
e-mail: biuro@profes.com.pl
www.profes.com.pl

Program Rozwoju Handlowców składa się z 5 etapów. Został on
przez nas opracowany i z sukcesem wdrożony w organizacjach
naszych Klientów z różnych branż. Jedno jest pewne – program
jest tak logiczny w swoim przebiegu, tak szczelnie zaprojektowany - posiada wszystkie niezbędne elementy dla optymalnego
rozwoju zespołu handlowców, że jest strzałem w dziesiątkę dla
tych z Państwa, którzy myślą o wzmocnieniu sił sprzedażowych.

W ramach dotychczasowej współpracy realizowane były działania
rozwojowe dla dwóch grup docelowych: Menedżerów i Sprzedawców pracujących w jednostkach sieci dealerskiej. Z przekonaniem
rekomendujemy PROFES jako profesjonalnego dostawcę, po przeprowadzeniu po każdym szkoleniu ewaluacji wśród jego uczestników.
Waldemar Mossakowski, Szef działu Techniki i Szkoleń
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o

Ważne jest też to, że nie szkolimy wszystkich ze wszystkiego,
co wiąże się ze sprzedażą. Program zawiera w sobie inteligentny system wyboru właściwych treści nie tylko w kontekście
Państwa firmy, ale również w odniesieniu do każdego handlowca
z osobna, tworząc jednak w całości spójny system, który natychmiast po wdrożeniu zauważą Państwa Klienci.

Warto podkreślić, że wszystkie szkolenia miały mocną stronę w postaci
interaktywnej formy warsztatowej, dopasowanej do naszej specyfiki.
Korzyści płynące ze współpracy z PROFES to m.in. stworzenie
standardów sprzedażowych dla Przedstawicieli Handlowych (…)”
Anna Matuszak, Kierownik Działu Kadr i Płac, Podravka Polska Sp. z o.o.
Projekt: „Szkolenia przyprawione sukcesem” mający na celu podniesienie
kompetencji kluczowych grup stanowiskowych tj. Menedżerów, Menedżerów
Sprzedaży, Przedstawicieli Handlowych oraz Specjalistów.

