
  

 

Program 
Zarządzanie sobą i swoimi talentami w pro-
cesie pozyskiwania klientów i sprzedaży. Za-
rządzanie zespołem sprzedażowym. 

27-28.05.2019, 9:00 – 16:00  

Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45, 14:45 – 15:00 

Lunch: 13:00 – 14:00 

 
BLOK I  

1. Wprowadzenie – omówienie celów szkolenia, badanie 
oczekiwań grupy oraz indywidualnych oczekiwań (jest to 
pierwsze ćwiczenie sprzedażowe, lista oczekiwań grupy 
zostanie wykorzystana przy omawianiu pojęcia segmen-
tacji i sprzedaży typu solution selling. 

2. Co powinienem /-nam wiedzieć o sobie, aby sprzedawać? 
– definicja sprzedaży oraz sprzedawcy, doradcy. 

o Omówienie indywidualnych wyników TOP 5 w 
kontekście sprzedaży 

o Diagnostyka ekstra/intro/ambiwersji, omówienie 
klientów i sprzedawców każdego z typów. 

3. Samoświadomość i jej wpływ na komunikację oraz budo-
wanie relacji w sprzedaży. Definicja słabej i mocnej strony 
oraz zarządzanie tymi zasobami. 

4. Przygotowanie „mapy siebie” z uwzględnieniem wiedzy 
diagnostycznej oraz potencjalnych mocnych stron, które 
można uruchomić w sprzedaży. 

5. Jak zarządzać zespołem sprzedażowym. 
6. Jak motywować zespół sprzedawców do osiągania wspól-

nych celów strategicznych. 
 

BLOK II  

1. Proces komunikacji w sprzedaży, komunikacja werbalna i 
niewerbalna, asertywność (ewentualnie test), prezentacja 
oferty vs odpowiedź na potrzebę klienta. 

2. Sprzedaż neandertalska vs sprzedaż typu solution selling 
(ewentualnie sprzedaż transformacyjna), klienci w sekto-
rze B2B, B2C - różnice, Najczęstsze błędy sprzedawców, 
błędne strategie sprzedażowe.  

3. Komunikacja antagonizująca w sprzedaży (mózg w komu-
nikacji – mózg gadzi, mózg emocjonalny, mózg racjonalny 
- TED Simon Sinek „Golden Circles Theory”), Płaszczyzny 
komunikacji, Aktywne słuchanie, Rozpoznawanie stylu 
wypowiedzi rozmówcy, mechanizm akceptacji, Podsta-
wowe zasady negocjacji. Ćwiczenie ukierunkowane na 
umiejętność zadawania pytań otwartych i gromadzenia 
informacji na temat klienta. 



  

 

4. Proces sprzedaży – Etapy: Przygotowanie, Pozycjonowa-
nie i budowa zaufania, Kreowanie propozycji współpracy, 
Dopracowanie propozycji współpracy, Realizacja umowy; 
Proces rozmowy sprzedażowej: Powitanie, Budowanie 
zaufania, Budowanie oferty z klientem, Finalizacja z efek-
tem „WOW”, Aktywna kontynuacja relacji.  

5. Zarządzanie zmianą (Jak wprowadzić w życie elementy 
szkolenia, kontrakt na poziomie osobistym - SMART) 

 

PODSUMOWANIE  SZKOLENIA - PRACA Z REFLEKSJĄ OSOBISTĄ 

 

W PROGRAMIE BĘDĄ OMÓWIONE DODATKOWE ZAGADNIENIA: 

 

• Budowanie zespołu do osiągania wspólnych celów bizne-
sowych. 

• Określenie zasad i wartości do budowania efektywnej 
komunikacji zespołu sprzedażowego. 

• Uruchamianie motywacji wewnętrznej do budowania 
efektywnej sprzedaży. 

• Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych 
stronach w sprzedaży. 

• Obszary w sprzedaży, które mnie osłabiają, moje słabe 
strony. 

•  

Trenerzy 

Renata Gut 
Przedsiębiorca, trener biznesu i edukacji od 25 

lat. Właścicielka Instytutu Talentów „Flashpo-

int”, gdzie popularyzuje teorię Instytutu Gal-

lupa i model Clifton StrengthsFinder oraz mo-

del STANDOUT Marcusa Buckinghama. Ukoń-

czyła germanistykę na Uniwersytecie Wro-

cławskim. Absolwentka VII Nitki EX MBA na 

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, 

gdzie jako wykładowca prowadzi autorskie 

programy: przedmiot „Zarządzanie sobą” dla 

kierunków MBA oraz kurs „Odkryj swoje Ta-

lenty i mocne strony. Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce”. Współtwo-

rzyła program: Szkoła Trenerów Biznesu na ALK. Posiada dyplom stu-

diów podyplomowych: „Psychologia  

w Biznesie” z WSB we Wrocławiu. Uczyła się od największych świato-

wych autorytetów w obszarach technik uczenia się, strategii myślenia i 

działania, NLP oraz kształtowania zmian i nawyków osobistych takich 

jak: Tony Buzan, Jeannette Vos, Christina Hall, Georgi Łozanow, Carla 

Hannaford, Marek Szurawski, Brian Tracy. 

Zainicjowała pracę zespołu trenerskiego i czasopisma „Podróż w Inte-

lekt” promującego maksymę Petera Druckera: „Najpierw zarządzaj 

sobą, potem innymi i organizacją”. Ukształtowała  



  

 

i wprowadziła na polski rynek trenerski swój autorski program „Zarzą-

dzanie Sobą na Zielonej Ścieżce”. Diagnozuje dzieci, młodzież i doro-

słych - inspirując innych do odkrywania swoich talentów  

i mocnych stron. Realizowała programy Diagnozy Talentów i Mocnych 

Stron, dla największych firm polskich i banków. Buduje w firmach ze-

społy w oparciu o współczesne trendy liderowania  

i zarządzania opartego na mocnych stronach członków zespołu. 

Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wyd. DIFIN, 2008), autorka 

książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły a styl zarządzania” (wyd. 

CODN, 2009) oraz autorka i wydawca książki: „Zarządzanie Sobą na 

Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015). Po-

zycje promują w biznesie i polskiej edukacji nowoczesne metody ucze-

nia się i nauczania, dopasowane do indywidualnych strategii uczenia się 

nauczyciela i ucznia. Pasjonuje się współczesną wiedzą o mózgu czło-

wieka i jego możliwościami, komunikacją i technikami odkrywania dróg 

kompromisów i porozumienia, oraz strategiami tworzenia i budzenia 

kreatywności. 

Na co dzień realizuje w życiu i praktyce biznesowej misję: „Z PASJĄ 

inspirujemy do odkrywania PASJI”. Jej osobiste pasje to: uczenie się, 

prowadzenie warsztatów, żeglowanie, narciarstwo i „życie na bosaka, 

zbierając muszle”. Prywatnie, mama 2 dorosłych dzieci. 

W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Wizjoner, Strateg, 

Uczenie się, Odkrywczość i Maksymalista. W teście Standout Marcusa 

Buckinghama ma rolę: Twórca i Doradca. 

ANNA BRZOSKO 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów 
Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukoń-
czyła elitarny program doktorancki organizo-
wany przez International Council for Small 
Business oraz studia doktoranckie z zakresu 
zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. 
Obecnie doktorantka Akademii Leona Koźmiń-
skiego. Jej praca doktorska dotyczy zarządza-
nia różnorodnością oraz roli, jaką osoby  
z niepełnosprawnością pełnią w środowisku 

pracy. Praca doktorska pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta.  

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautor-
ka  
i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i talentami” 
dla studentów studiów podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w 
ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.  

Członek European Academy of Management. Podczas konferencji 
EURAM 2015 wygłosiła referat „Inclusion of Employees with Disabili-
ties”. 

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój 
indywidualnego potencjału  
u dzieci i młodzieży. Prowadzi szereg projektów skierowanych do nau-
czycieli i edukatorów oraz uczniów na wszystkich poziomach nauczania. 
W swojej pracy wykorzystuje szereg narzędzi diagnostycznych m.in.: 
Kwestionariusz Preferowanych Aktywności. Autorka licznych publikacji 



  

 

na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. 
Współautorka książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrek-
tor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) oraz „POKOLENIE Y” (wyd. 
Flashpoint, 2016). Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss 
Motivation Profile. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN. Po-
siada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów. 

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobi-
stego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifika-
cji, rozwój osobisty, zarządzanie talentami, zarządzanie międzypokole-
niowe, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, 
przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, ustalanie planów, 
celów i strategii, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public rela-
tions bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć. 

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty 
szkoleniowe  
w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji 
państwowej, organizacjach samorządowych, m.in.: w KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A., IKEA Polska, NORDEA, COMAU Polska, ORANGE Polska, 
HENKEL Polska, ORLEN GAZ, AXA Polska, Ministerstwie Skarbu, Mini-
sterstwie Gospodarki, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, ZUS, Powia-
towych Urzędach Pracy oraz wojewódzkich oddziałach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.  

W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Elastyczność, 
Maksymalista, Optymista, Rozwijanie Innych, Empatia. W teście Stan-
dout Marcusa Buckinghama ma rolę: Opiekun  
i Stymulator. 

 

 

 
 


