
Zdalne zarządzanie sprzedażą
Realizuj cele w dobie pandemii 

Online, 23 - 24 kwietnia

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

• Zdefiniowanie na nowo roli lidera / menedżera w sytuacji kryzysu.

• Wdrożenie metod prowadzenia zespołu przy ograniczonych możliwościach   
 komunikacji.

• Budowanie z zespole poczucia odpowiedzialności za realizację celów.



TRENER

BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/15,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Tomasz Markowski

Jest trenerem sprzedaży, doradcą biznesowym, menedżerem zespołu i 
przedsiębiorcą. Przygodę ze sprzedażą rozpoczął w roku 1999 od projektów 
w branży IT, następnie był Doradcą Klienta oferując usługi z zakresu finansów 
i ubezpieczeń.

W roku 2007 rozpoczął karierę trenerską w ramach korporacji 
ubezpieczeniowej. Obecnie traktuje rolę Trenera jako pasję, a nie pracę. 
Aktywnie buduje i zarządza zespołem doradców. Z wykształcenia psycholog, 
absolwent Społecznej Psychologii Biznesu

na Uniwersytecie Humanistycznospełecznym SWPS na wydziale w 
Katowicach. Wcześniej ukończył 3 lata studiów licencjackich w Szkole 
Głównej Handlowej – zarządzanie i marketing. Od ponad 10 lat prowadzi 
treningi i szkolenia dla Doradców oraz Menedżerów Sprzedaży. Przez cały 
czas aktywny na rynku produktów finansowych – z przekonania, pasji i dla 
idei rzetelnego doradztwa. Ma za sobą ponad 800 dni szkoleniowych i ponad 
4 000 przeszkolonych uczestników. Jest współtwórcą procesów Assesment 
Center i Assesorem. Uczestniczył w projektach rozwojowych dla Menedżerów 
i Dyrektorów w Sieci Sprzedaży, a także w projektach wspierających 
Kampanie Sprzedażowe. Autor Podręcznika dla Doradców Klienta z branży 
ubezpieczeniowej pt. „Sprzedaż Doradcza”. Jest zaangażowany w projekt 
„Silna Marka Hotelu” jako ekspert ds. szkoleń.

Prywatnie: mąż i ojciec, fundraiser, pasjonat Depeche Mode, łazik górski, 
biegacz i kibic La Vecchia Signora.  



WARSZTAT

Warsztat „Jak Skutecznie Zarządzać Zespołem Rozproszonym” był  przygotowany i przeprowadzony 
bardzo profesjonalnie i celująco. Zastosowane metody szkoleniowe wraz z metodyką pracy  
zastosowane przez Trenera dla mnie były super.

Wiesław Nałęcz, Veolia

Referencje

Przywództwo w czasach kryzysu – zdalne zarządzanie sprzedażą

Kryzys wywołany epidemią dotknął niemalże każdej gałęzi biznesu. Większość firm, niezależnie od wielkości, 
liczy się z potencjalnymi stratami. Sytuacja zmieniła się tak szybko i tak niespodziewanie, że znaczna część 
organizacji oraz liderów nie byli gotowi na to, co się wydarzyło. Skala oraz bieg wydarzeń wyzwala konieczność 
przedefiniowania roli liderów.

Albert Einstein powiedział, że „w samym środku przeciwności leżą możliwości”. Mocno wierzę w sens 
i prawdziwość tych słów. Wielokrotnie omijaliśmy szerokim łukiem sygnały, które mogły być przyczynkiem do 
zmian, do ulepszeń w czasach spokoju, ale nie skorzystaliśmy z tej szansy, bo przecież „wszystko grało”. Dziś, 
potrzeba nam liderów nowej generacji, którzy przeprowadzą nas przez kryzys, przez proces zmian i wprowadzą 
do nowej rzeczywistości. Zdecydowanie nowej, ponieważ świat taki, jakim go znaliśmy do tej pory już nie 
powróci. Zarządzanie zespołami sprzedażowymi nabiera również nowego wymiaru.

Cele warsztatów:

1. Zdefiniowanie na nowo roli lidera / menedżera w sytuacji kryzysu.
2. Wdrożenie metod prowadzenia zespołu przy ograniczonych możliwościach komunikacji.
3. Budowanie z zespole poczucia odpowiedzialności za realizację celów.

Po ukończeniu warsztatów Uczestnicy:

- będą rozumieli znaczenie swojej roli w dobie kryzysu,
- będą wiedzieć, jak pracować z zespołem, aby utrzymać jego integralność,
- będą gotowi do wygłoszenia expose przed zespołem,
- będą wiedzieć, w jaki sposób utrzymać motywację członków zespołu,
- będą umieli skoncentrować uwagę zespołu na realizacji celów,
- będą mieli świadomość swojej sprawczości i realnego wpływu na sytuację w zespole.

Metody stosowane podczas warsztatów:

1. Mini wykłady oraz dyskusje w formie „burzy mózgów”
2. Ćwiczenia i zadania w podziale na ‘podpokoje’
3. Ćwiczenia / scenki na forum całej grupy
4. Zadania i ćwiczenia indywidualne na uprzednio przygotowanych i rozesłanych materiałach



PROGRAM

Szkolenie „Zespół rozproszony” było profesjonalnie przygotowane, poparte wiedzą i doświadczeniem. 
Sposób przekazania jasny i zrozumiały, zachęcający do dyskusji i pozwalający na nowo odkryć rzeczy 
które wiemy ale czy stosujemy…. No właśnie, to szkolenie Ci odpowie!!!

Marek Majchrzak, Aluprof S.A

1. Przedstawienie się Uczestników i Trenera.

2. Cele warsztatów / zasady (wskazówki techniczne do narzędzia on-line).

3. Co zmienia aktualny kryzys w mojej firmie / moim zespole sprzedażowym / w 
      mojej roli menedżera zarządzającego zespołem sprzedażowym?

4. Jakiego lidera potrzebują moi sprzedawcy / handlowcy teraz?

5. Moje nowe expose, czyli jak podnieść morale zespołu sprzedawców / 
       handlowców?

6. Koncentracja na tym, co jest kluczowe dla działu sprzedażowego w sytuacji      
      pandemii.

7. Zmiana status quo na rynku sprzedażowym i jej konsekwencje.

8. Jak wyjść silniejszym / lepszym menedżerem sprzedaży z obecnej sytuacji?

9. Integrowanie zespołu wokół celu sprzedażowego - w sytuacji pracy zdalnej.

10. Podstawowe narzędzia do zarządzania zespołem handlowców w ramach pracy  
       zdalnej.

11. Podsumowanie warsztatów.
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