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• Stymulowanie wzrostu aktywności pracowników w celu osiągania wyższych wyników, 
 

• Umiejętne wykorzystanie potencjału pracownika w celu uzyskania wyższej 
efektywności,

• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników,

• Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”.
                 Zgłoś swój udział już dziś!
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 WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
     Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
     Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Cele szkolenia:
Poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem sprzedaży. Ćwiczenia praktyczne. 
Rozwój kompetencji – wyznaczanie kierunków własnego rozwoju - automotywacja. Poznanie i 
rozpoznawanie własnego typu zachowania i 
potrzeb podwładnych. Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach menedżerskich. 

Wyszczególnienie i przećwiczenie kluczowych umiejętności menedżerskich, takich jak:
- motywowanie
- organizacja pracy własnej i zespołu
- stymulowanie wzrostu aktywności pracowników w celu osiągania wyższych wyników
- umiejętne wykorzystanie potencjału pracownika w celu uzyskania wyższej efektywności  
- praca z celami
- egzekwowanie norm i wartości
- poznawanie potrzeb podwładnych
- autoanaliza i planowanie własnego rozwoju
- prowadzenie rozmowy korygującej
- delegowanie zadań
- udzielanie pochwały
- planowanie sprzedaży

Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidual-
nego rozwoju zawodowego. Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia. 
Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i 
potrzeb.
Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwo-
ju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

Stosowane metody szkoleniowe:
ćwiczenia zespołowe, indywidualne, dyskusje kierowane, własne metody treningowe, wykład, zajęcia 
warsztatowe, testy.
Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników, przewidziane są 
m.in.:
- odgrywanie ról – scenki, rejestrowane kamerą
- ćwiczenia w grupie
- ćwiczenia w podgrupach
- dyskusje
- praca indywidualna 



PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

• Od czego zależy sukces w motywowaniu zespołu?
• Co odróżnia zespół od grupy? ĆWICZENIE
• Co odróżnia lidera od przywódcy? ĆWICZENIE
Korzyści uczestników: poznanie różnic jakościowych między grupą a zespołem - ważnych dla zarządzania zespołem i wyznaczania celów. 
Poznanie i zdanie sobie sprawy z różnic w autorytecie formalnym i nieformalnym oraz ich skutków dla zarządzania. Analiza fundamentów 
zarządzania zespołami.

• Kluczowe umiejętności menedżerskie. Budowanie autorytetu szefa sprzedaży   ĆWICZENIE  jak budować i 
utrzymywać swój autorytet?
Korzyści uczestników: współtworzenie zasad, ustalanie wspólnego zdania, prezentacji, Wybór lektora. Współdecydowanie o składzie 
prezentacji. Dzielenie się doświadczeniami, nauka wzajemnego słuchania, budowania argumentacji i przekonywania. 

• Szef i jego rola - organizowanie pracy własnej i zespołu - ustalanie zadań dla handlowców (ilościowych, 
jakościowych) ĆWICZENIE
Korzyści uczestników: konsekwencja pracy z narzędziami, doskonalenie skuteczności ich wykorzystania dla zwiększenia sprzedaży

• Planowanie - organizowanie pracy własnej i zespołu    ĆWICZENIE – JAK TO ROBISZ?
Jak budować zespół sprzedażowy?
Jak budować lojalność handlowców do firmy?
• Burza mózgów – opis, charakterystyka metody podejmowania decyzji 
ĆWICZENIE – 2 x przeprowadzenie „burzy mózgów” z drugą grupą
• Metodyka pracy - 4 punkty – 4 kroki
Schemat planu sprzedaży i standardów pracy handlowca 
ĆWICZENIE - CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE?
• Ważne dla menedżera sprzedaży 
Empatia
Asertywność
Patrz oczami drugiego człowieka
Komunikacja ze światem zewnętrznym zaczyna się w firmie…
• Kontrola
Egzekwowanie wykonania zadań, raportowanie procesu sprzedaży, identyfikacja problemów i sposoby ich 
rozwiązywania     ĆWICZENIE
• Ocena
Przekazywanie wiedzy – rozwój kompetencji sprzedaży podległych pracowników: o produkcie, udoskonalenie 
umiejętności pozyskiwania klientów, 
elementy coachingu    ĆWICZENIE kim jest „dobry” coach? Jak „to” się robi?
mentoring
• Ludzie - spędzanie czasu ze swoimi ludźmi, rozwój, nauka, zainteresowanie nimi
• Bycie menedżerem zobowiązuje – cykl uczenia się  6/12/18 miesięcy
Korzyści uczestników: Wiedza na temat kolejnych etapów rozwoju pracownika / menedżera i różnych sposobów postępowania z nim / ze 
sobą.
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• Zarządzanie czasem a delegowanie zadań - ĆWICZENIE
• Znaczenie przywództwa - Jakim jestem szefem?
Ćwiczenie: TEST CZY JESTEŚ TRUDNYM SZEFEM – jak działasz na innych?, dyskusja
Korzyści uczestników: zdobycie wiedzy o własnych predyspozycjach jako szefa i ocenie własnego postępowania w oczach podwładnych. 
Konfrontacja zdania o sobie z faktycznym odbiorem przez innych. Możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłośc celem poprawy metod 
pracy z ludźmi - zespołem.

ĆWICZENIE  zasady pracy w zespole – „szklanka”
Korzyści uczestników: Samo udowadniające ćwiczenie o przewadze pracy grupowej/zespołowej nad indywidualną. 

• 4 Style kierowania  
Korzyści uczestników: Wiedza o stylach i umiejętność właściwego ich doboru do sytuacji i pracownika/grupy

ĆWICZENIE  wymień, który styl preferujesz, uważasz za najefektywniejszy, dlaczego?
 praca w podgrupach, 
 wybór najefektywniejszego, najlepszego stylu kierowania, uzasadnienie
 prezentacja i spisanie wyników prac w podgrupach, 
 dyskusja
Ćwiczenie: TEST W JAKIM STYLU ZARZĄDZASZ 
Korzyści uczestników: Poznanie stosowanego przez siebie stylu zarządzania i płynących z tego konsekwencji. Wnioski na przyszłość.

• Sześć funkcji menedżera 
Wyznaczanie celów – SMART     ĆWICZENIE
Korzyści uczestników: wiedza o podstawowych sześciu funkcjach menedżera. Poznanie ważnych zasad pracy z celami, wyznaczania i 
motywowania do ich realizacji, oraz pozostałych pięciu punktach. Większa samodzielność, pewność w pracy.

• Filozofia CRM 
działanie w dwie strony
Jak planować, realizować, kontrolować sprzedaż  
1. Planowanie  
2. Rynek
3. Marże a promocje 
4. Bonusy – premie   
ĆWICZENIE z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w firmie
• Delegowanie uprawnień – Empowerment
Korzyści uczestników: Zdobycie narzędzi do podziału aktualnych czynności na różne kategorie zależnie od ich priorytetu. Umiejętność 
ustalania priorytetów, delegowania czynności innym i ich podziału zależnie od typu - ważności.

• Motywowanie
Wspieranie pracy handlowców    ĆWICZENIE
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• Komunikacyjne umiejętności lidera – wykształcenie atmosfery współpracy – „gra do jednej bramki”
Umiejętności retoryczne
Werbalne i niewerbalne techniki aktywnego słuchania
Prowadzenie dyskusji
• Nagradzanie i chwalenie
 Korzyści wynikające z chwalenia
 Krytyka motywująca 
 Krytyka zniechęcająca 
• Grupa
Pracująca konstruktywnie
Pracująca niekonstruktywnie
ĆWICZENIE  które elementy uznajesz za kluczowe, dlaczego?
• Kanapka krytyki
 ĆWICZENIE  Test – jak reagujesz na krytykę?
Korzyści uczestników: Wiedza o własnych umiejętnościach odnośnie przyjmowania krytyki. Samopoznanie. Zdobycie umiejętności 
przekazywania umiejętnie krytyki i pochwały.

• Czy wszyscy ludzie to kapitał? Klucz osobowościowy, postawa i wyniki – kryteria doboru osób do czynności / 
zadań   
ĆWICZENIE  kogo zatrudniać, kogo promować, jak? Czym się kierować przy klasyfikacji członków załogi?
• Zależności x 9
• Idee przewodnie
ĆWICZENIE  scenki – odgrywanie ról, przykłady sytuacji rozmowy z pracownikiem / pracownikami. Ocena stylu 
zarządzania menedżera sprzedaży, metod motywowania, doboru argumentów, zrozumienia zasad komunikacji 
w kontekście zdobytej podczas szkolenia wiedzy.
Korzyści uczestników: Poddanie się stresowi prezentacji swojego warsztatu przed grupą, ponadto zdobycie wiedzy o ocenie swojej pracy 
przez innych. Pokonanie skrępowania, stawienie czoła przeciwnościom, wstydowi. Możliwość przećwiczenia zdobytej podczas szkolenia 
wiedzy. Doskonalenie swojego warsztatu w najskuteczniejszy, bo praktyczny sposób. Obserwacja i analiza zachowania innych. Wnioski na 
przyszłość.

• Podsumowanie
• Zakończenie  
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    TRENER

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator 
zastępczy – uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje 
projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju 
kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku 
biznesowym.

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w 
zmianie, negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z 
klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, 
coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych 
korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach 
(IKEA, Electrolux).

Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu 
interim management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, 
Electrolux Poland (reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, 
Zanussi), Merloni Indesit Polska (Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był 
szefem sprzedaży w IKEA w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był 
odpowiedzialny za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.
.


