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Wzrost skuteczności osobistej w sprzedaży zdalnej
możesz osiągnąć na 3 sposoby – poprzez:

W tym ebooku 

dowiesz się, jak wypracować nowe nawyki w sposobie 
mówienia i pisania do klientów,
aby zwiększyć skuteczność w rozmowach z klientami
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WPROWADZENIE:

Wzrost umiejętności 
poszukiwania klientów 
do współpracy

Wzrost umiejętności 
prowadzenia rozmów 
metodą zdalną

Wzrost umiejętności 
organizacji pracy 
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wygenerowania większego przychodu                                      
dzięki usprawnionej komunikacji
z jednym klientem

Wypracowanie nowych nawyków 
w prowadzeniu rozmów z klientami metodą zdalną
to najlepsza droga do:

skrócenia procesu sprzedaży                                                   
dzięki zwiększeniu precyzji 
w prowadzeniu rozmów z klientami
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Warto wiedzieć, że:

słowa, które wypowiadasz do klientów częściowo są efektem 
Twoich wypracowanych nawyków a częściowo świadomie 
poprowadzonej wypowiedzi. 

Niestety pewnych nawyków w ogóle u siebie nie zauważamy a 
przez to nie mamy pełnej świadomości na temat tego, co może 
utrudniać prowadzenie procesu sprzedaży.

Dlatego

od dziś stosuj kilka metod, aby odkryć czy Twoje nawyki 
prowadzą Cię do określonego celu

Odkryj to, czego nie widzisz01

Czytaj wskazówki 
na temat typowych błędów w 
słownictwie sprzedażowym

Od czasu do czasu nagraj się, gdy prowadzisz rozmowę
i przejrzyj swoje maile, aby sprawdzić, które ze słów z punktu 
pierwszego pojawiają się w Twoich tekstach

Zwracaj uwagę na zmianę intonacji
klienta w trakcie rozmowy 

Stwórz „Zeszyt dobrych praktyk”, w których będziesz 
zapisywać słowa i wyrażenia, których warto unikać oraz ich 
zamienniki - które doprowadzą Cię do określonego przez 
Ciebie celu. 
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Posłuchaj siebie

Nagraj siebie w rozmowie z klientem, a następnie posłuchaj. 

Odpowiedz sobie na pytania:

 Co chciałem osiągnąć w tej rozmowie i czy cel został osiągnięty?

 Jak brzmiał początek rozmowy? Jakie słowa i wyrażenia zostały przeze 
mnie użyte?

 Jakie słownictwo chcę wyeliminować? Jak mogę powiedzieć to w 
przyszłości inaczej?

 Jak wyglądał przebieg tej rozmowy? Kto ją prowadził? 

 W jakich momentach moja intonacja się zmieniła? Co wtedy się 
wydarzyło?

 Jaki wizerunek tworzę w tej rozmowie? Co klient może o mnie 
pomyśleć?

 Jaki efekt w tej rozmowie został osiągnięty?

 Jak wyglądała końcówka tej rozmowy? 

 Jakie pytania zostały zadane, aby ustalić następny kontakt z klientem?

 Jakie było moje samopoczucie w tej rozmowie?

 W których momentach było słychać uśmiech a kiedy podekscytowanie 
lub zmartwienie?

 Co wtedy się wydarzyło?

Systematycznie odsłuchuj
swoje rozmowy z klientami
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Zwróć uwagę na zmiany głosu

W rozmowach z klientami są takie momenty,
w których zmienia się barwa, intonacja głosu 
i szybkość mówienia. 

Dotyczy to zarówno klienta jak i sprzedającego.

To są jedne z ważnych momentów, które wskazują nam 
obszary do wzmocnienia, eliminacji i skorygowania.

Jeśli w rozmowach usłyszysz nagłą irytację, 
niezadowolenie klienta - to zastanów się, co 
wtedy zostało przez Ciebie powiedziane.

Jakie słowa zostały przez Ciebie użyte i w jakiej 
barwie oraz intonacji?
To wyrażenia, które warto wyeliminować lub 
skorygować. 
Zastanów się nad tym, co możesz powiedzieć 
w przyszłości, aby uniknąć takiej reakcji 
klienta. 

To działa też w drugą stronę

Jeśli słyszysz u klienta nagłe podekscytowanie, 
zainteresowanie 
(z entuzjazmem zadaje pytania) - to przypomnij 
sobie, co wtedy powiedziałeś. 

To są zdania (kombinacja słów), które warto zapisać 
i używać w przyszłości. 
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Unikaj pytań i zwrotów, 
które sabotują Twój wizerunek

Używając niewłaściwych sformułowań możesz zrobić na 
odbiorcy wrażenie osoby:

 niewiarygodnej

 nachalnej

mało pewnej siebie i własnych rozwiązań

 samolubnej

 agresywnej

 nieprzygotowanej do rozmowy

 niekonsekwentnej

Możesz nawet nie zdawać sobie z tego sprawy i dalej 
używać pewnych sformułowań. 

Dlaczego tak się dzieje? 

Ponieważ zwyczaje innych handlowców zachęcają nas do 
powielania tego schematu. 

Ludzie naśladują innych ludzi, gdy nie widzą innej metody 
albo brakuje im doświadczenia. 
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Przykłady zwrotów, których używanie nie opłaca Ci się
ze strategicznego punktu widzenia:

W nawiązaniu do… 
W razie pytań - jestem do dyspozycji 
 Dzwonię, aby przedstawić ofertę. 
 Czy byłby Pan zainteresowany...? 
 Czy ma Pani czas? Czy znajdzie Pani czas? 
 Jakiś czas temu 
 Czy mogę rozmawiać z osobą decyzyjną? 
 Pamięta mnie Pan? 
 Czy mogę się przypomnieć? 
Mam nadzieję, że oferta spotka się z Pani zainteresowaniem 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć 
uzasadnienie do tych 10 
błędów sprzedażowych

Kliknij tutaj, aby sprawdzić
co zawiera kurs online 
„Strategie komunikacji
z klientami metodą zdalną”
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Jeśli staniesz się uważny na to, co mówisz i piszesz,
zaczniesz przewidywać konsekwencje swoich wypowiedzi
i sprawnie dobierać słowa do sytuacji. 

Zamiast zbijać obiekcje klientów - lepiej nie doprowadzać do 
ich pojawianie się. Są na to sposoby…

W jednym miejscu
– w kursie online

- znajdują się wskazówki,
które ułatwiły już pracę
wielu sprzedającym!

Reaguj zanim to się wydarzy
- przewiduj05

Teraz możesz zajrzeć do kursu
i wdrażać sprawdzone metody samodzielnie

- kiedy i gdzie chcesz
- zamiast latami dochodzić do tego, co odkryjesz tutaj.

Chcę zobaczyć >
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Przećwicz to

Bardzo dobrą metodą na uczenie się języka sprzedażowego
jest stworzenie „Zeszytu dobrych praktyk”, w którym będziesz 
zapisywać słowa i wyrażenia,  których warto unikać  oraz ich 
zamienniki 
- które doprowadzą Cię do określonego przez Ciebie celu. 

Jeśli widzisz, że pewne elementy rozmowy 
są dla Ciebie wyjątkowo trudne, np.  
przedstawianie się lub zadawanie pytań na 
końcu rozmowy w celu ustalenia następnego 
terminu kontaktu z klientem 
- przygotuj je sobie na piśmie i przećwicz 
wielokrotnie.  

Skorzystaj z metod aktorów, którzy wielokrotnie wygłaszają 
pewne kwestie na głos z odpowiednią barwą głosu, 
prędkością i intonacją, aby weszły im to w nawyk. 

Dzięki temu mogą pozwolić sobie na odtworzenie 
odpowiednich fraz nawet w sytuacjach stresowych. 
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Zadbaj o właściwą 
sekwencję działań

Prowadzenie procesu sprzedażowego
to przechodzenie z jednego etapu w drugi

Jeśli rozumiesz, na jakim etapie się znajdujesz, to dobierasz 
słowa, frazy i pytania w zależności od danej fazy sprzedaży. 
Dlatego tak bardzo ważne jest, aby Twoja komunikacja była 
spójna.

Maile powinny nawiązywać do tego, 
co zostało ustalone w rozmowach telefonicznych 

Warto przygotować sobie skrypty rozmów telefonicznych i 
maili w zależności od etapu na którym się znajdujesz:

Mail z zaproszeniem do rozmowy
Rozmowy pierwsze
Mail po pierwszej rozmowie (np. z ofertą)
Rozmowy kontynuacyjne
Maile kontynuacyjne

Do tego warto stworzyć szablony SMS-ów i komunikacji
w portalach społecznościowych - aby wspierały ten proces 
sprzedaży. 
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Rozmawiaj otwarcie

Ważną umiejętności  i pożądanym nawykiem Sprzedającego 
jest mówienie otwarcie o tym:

 skąd znacie się z klientem

 jak przygotowałeś się do rozmowy

 w jakim celu dzwonisz

 co klient będzie miał z rozmowy z Tobą

 dlaczego chcesz klientowi zadać pytania

 dlaczego zależy Ci na rozmowie z klientem

 dlaczego Twoja propozycja będzie najlepszym rozwiązaniem dla 
klienta

 dlaczego proponujesz klientowi następną rozmowę

 co klient będzie miał z tego, że sobie omówicie ofertę

Z doświadczenia wiem, że ta umiejętność jest bardzo trudna 
do rozwinięcia - bo Sprzedającym brakuje przykładów 
dobrych praktyk. 

W tym zakresie udostępniałam Ci ogrom przykładów zdań, fraz 
i pytań do szybkiego wdrożenia:

 Dołącz do Akademii Online i poznaj strategie komunikacji 
z klientami metodą zdalną
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Mów precyzyjnie

Jeśli chcesz uzyskać od klienta konkretną odpowiedź to 
zadawaj konkretne pytania. Proste, ale jakże trudne do 
wdrożenia!

Podczas pracy z handlowcami na treningach 
sprzedażowych zauważyłam, że odpowiednie zmiany 
w zadawaniu pytań dają ogromne rezultaty. 

Przykład? Proszę:

1. Czy może mi Pani podać numer telefonu do Pana ...?

2. Na jaki numer telefonu mogę zadzwonić, aby połączyć się          
z Panem...? 

Pytanie niby podobne, a robi różnicę w odpowiedzi. 

W pierwszym przykładzie koncentrujesz uwagę na tym, czy Twój 
odbiorca może podać numer telefonu a w drugim na pozyskaniu 
konkretnej informacji. 

To są „małe zmiany”, które prowadzą do wzrostu 
skuteczności w prowadzeniu sprzedaży zdalnej. 
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W tym zakresie udostępniałam Ci ogrom przykładów zdań, 
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Wyróżniaj się na tle innych sprzedających

Język polski jest bardzo bogatym językiem. Z pewnością 
znajdziesz wiele własnych zamienników i stworzysz swój własny 
język komunikacji z klientami. 

Moje materiały są właśnie po to, abyś na sprawdzonej 
strukturze rozmowy telefonicznej i wiadomości mailowej -
samodzielnie stworzył swoje komunikaty. 

To, co mówisz ma znaczenie. 

Jeśli chcesz, aby klienci traktowali Cię inaczej niż dotychczas
- zmianę zacznij od siebie.

To, co mówisz do klienta, wpływa na to, co klient mówi do 
Ciebie i w jaki sposób traktuje Cię w procesie sprzedaży.

 Dołącz do Akademii Online i poznaj 
strategie komunikacji z klientami 
metodą zdalną

10 Unikaj kopiowania 
innych sprzedających
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Korzystaj ze słów - kluczy

Są takie słowa i frazy, które ułatwiają komunikację
z klientem i tworzą pozytywny wizerunek.

Używaj słów:

 Dziękuję za...
 Zależy mi...
 To proste. 
 Wystarczy tylko..
 Dzięki temu..
 To pozwoli na...

Skorzystaj z bazy przykładów sprawdzonych wyrażeń w 
określonych sytuacjach. Dowiedz się jak reagować na 
poszczególne wypowiedzi i zachowania klientów, aby 
wprowadzić właściwe nawyki sprzedażowe. 

W tym zakresie udostępniałam Ci ogrom przykładów zdań, 
fraz i pytań do szybkiego wdrożenia:
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Pracuj nad sobą nieustannie

Rozwijaj swoje umiejętności nieustannie

Zachowania klientów ewaluują wraz z rozwojem narzędzi 
wymiany komunikatów. 

Codziennie ucz się sprawdzonych fraz
w komunikacji z klientem, po to, 
abyście z klientem rozumieli się lepiej 
niezależnie od środka (kanału komunikacji). 
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Jeśli myślisz, że Twoje rozmowy
są na idealnym poziomie, 

to znak, że właśnie zacząłeś się cofać
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Przejdź na
wyższy poziom komunikacji

Coraz większa konkurencja wśród dostawców usług i 
produktów - wymaga coraz bardziej precyzyjnej i otwartej 
komunikacji z klientem. 

Umiejętność sprzedawania i prowadzenia rozmów z 
klientami, w tym negocjacji wpływa na konkurencyjność 
Twoich usług i produktów. 

Masz wpływ na swoją przyszłość teraz. Zmiany zacznij od 
siebie zamiast wymagać ich od innych. Tylko w ten 
sposób możesz wpłynąć na zachowanie innych osób w 
Twoim otoczeniu i w komunikacji zdalnej. 

Praktykuj ze mną

Zapraszam Cię do Akademii Online.

Otrzymasz ode mnie porządną dawkę motywacji do 
zmiany. Dowiesz się co Ci się nie opłaca mówić a co 
przyniesie Ci najlepsze efekty.
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Twoi klienci zaskakują Cię słowami?

Twoje procesy sprzedaży ciągną się w nieskończoność?

Klienci nie odpowiadają na Twoje maile i telefony?

Boisz się, że spalisz kontakt?

Sprawdź, 
w czym jeszcze pomoże Ci ten kurs online?

Sprawdź tutaj >

Z jakimi wyzwaniami mierzysz się teraz?
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