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POMOCNIK SPRZEDAŻY 
 
 
NIC NIE DZIEJE SIĘ, DOPÓKI NIE DOCHODZI DO SPRZEDAŻY.  
HANDLOWCY NALEŻĄ DO NAJWAŻNIEJSZYCH LUDZI W NASZYM  
SPOŁECZEŃSTWIE. BRIAN TRACY 

 
 
 

Janelle Barlow i Dianny Mau  w książce „Wartość emocjonalna” 
(2000r.) przedstawiły następujący rozkład powodów, dla których 
klienci odchodzą do konkurencji. 
68% zła jakość obsługi 
14% zła jakość produktu 
9%  cena 
5% zmiana przyzwyczajeń 
3% przeprowadzka 
1% inne powody 
 
 

 
 

 
Szacuje się, że średnia wartość każdego straconego Klienta w 
Polsce wynosi 145  
Euro rocznie.  
Można z tego wysnuć wniosek, że lojalność Klientów zależy nie 
tylko od ceny i jakości towaru, ale również od przygotowania i 
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umiejętności społecznych personelu, ponieważ Klient, oprócz 
towaru kupuje sobie dobre samopoczucie.  
 
Nie masz już chyba wątpliwości dlaczego warto przeczytać ten 
mini podręcznik. Doskonalenie się w procesie obsługi, 
doskonalenie pracowników jest niezbędnym elementem 
sprzedaży. 
Bez sprzedaży nie ma firmy!!! 
Firma, która nie zarabia znika z rynku! 
Najgorsza wizytówka firmy jest niekompetentny, 
nieprzygotowany pracownik, którego spotkanie z klientem jest 
za każdym razem pełną stresu walką. 
 

Na czym polega 
profesjonalna obsługa 
klienta? 

1. Stosowaniu zasady, która zakłada stawianie Klienta na 
pierwszym miejscu.  
 
2. Sprawna komunikacja z Klientem, aby doprowadzić do 
sprzedaży, która będzie idealnym zaspokojeniem potrzeby 
klienta. 
 
3. Troska o potrzeby klienta poprzez strategię nastawioną na 
ich zaspokojenie (edukacja klienta, edukacja personelu, 
dopasowanie bazy produktowej do potrzeb klienta docelowego. 
 
4. Budowanie relacji, które zakładają inwestowanie czasu i 
działań w to, aby Klient  
czuł satysfakcję i radość wynikającą z rozpoczęcia i trwania 
relacji z Firmą.  
 
 
PRZYGOTOWANIE DO PERFEKCYJNEJ OBSŁUGI KLIENTA: 
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- odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności 
personelu   
- wiedza o produkcie 
- wiedza o kliencie docelowym, kim jest i jakie ma potrzeby, 
znajomość procesów zakupowych tej grupy klientów 
- w czym mogę się specjalizować, by wyróżnić się na rynku 
 
Profesjonalną, dobrą obsługę klienta można ująć w tzw. 
Trójkącie Satysfakcji Klienta: 
 
- PSYCHOLOGICZNY – oparty na relacjach z obsługą;  
- MERYTORYCZNY – szeroko rozumiana wiedza  w temacie 
procedur produktowych sprzedażowych i obsługowych 
- PROCEDURALNYM -  czas i jakość załatwiania spraw. Łatwy 
kontakt z salonem. Np. komunikator internetowy, email, 
możliwość zakupu poprzez stronę www. 
 
 

Jak wygląda pro kliencki model 
sprzedaży? 

 
1. Budowanie zaufania (decyzja zakupowa opiera się w 

40% na zaufaniu) 
- Właściwe powitanie zachęcające  do zwierzenia się z 
problemu. Trzeba zakładać, że to może być pierwsza i 
ostatnia szansa na zaprezentowanie oferty. Wiarygodność 
może zostać oceniona w kilkanaście sekund. Pierwsze 
słowa, pierwsze spojrzenie mogą zdecydować, czy ktoś 
Cię polubił czy nie. Ta reakcja zachodzi bez udziału 
świadomości klienta. Znajomość potrzeb niszy i 
dopasowanie się (wygląd, aparycja, kompetencja) ułatwia 
nawiązanie kontaktu. 
- Pierwsze wrażenie – pozytywne 
Zbudowanie zaufania jest swego rodzaju pomostem 
dalszych kontaktów z klientem. Klient, który nam zaufa 
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łatwiej ulega naszym perswazjom sprzedażowym, słucha 
naszych ofert. 

2. Analiza potrzeb Klienta (To kluczowy moment w całym 
procesie sprzedaży. Tylko wtedy, kiedy wyjdziesz 
naprzeciw oczekiwaniom Klienta jesteś w stanie spełnić 
jego oczekiwania. Potrzeby to kompas, którym powinieneś 
kierować się prowadząc transakcję. Potrzeba jest 
przyczyną, dla której Klient podejmuje działanie 
zmierzające do zakupu produktu czy usługi. Gdy będziesz 
przekonany o tym, że nie tylko próbujesz coś sprzedać, 
ale przede wszystkim  zaspokajasz potrzeby Klienta jesteś 
bliski sukces, bo ważniejsze jest rzeczywiste zadowolenie 
Klienta. Bo zadowolony Klient, to stały Klient, czyli ktoś, z 
kim budujemy długotrwałe relacje, licząc na jego 
wielokrotne wizyty czy zakup. 
 
- nastawienie na pomoc klientowi w rozwiązywaniu jego 
problemów, wiedza o potrzebach i pragnieniach klientów 
(20% wpływ na decyzje zakupową) 
- aktywne słuchanie klienta 
- specyfika lejka sprzedażowego (  Przeprowadź klienta 
przez proces zakupowy PDF) 

Znając potrzeby klienta nie tracisz pieniędzy na niepotrzebny 
marketing. 

 
3. Propozycja kupna – czyli oferta szyta na miarę potrzeb 

klienta 
- oferta idealnie dopasowana do jego potrzeb 
- język korzyści klienta 
- słuchaj, słuchaj, słuchaj, mów 

Propozycja powinna być oparta na korzyściach klienta i 
odwracaniu ryzyka, rozwiewaniu niepewności i obiekcji. 

 
4. Zakup (niektórzy nazywają to zamknięciem sprzedaży) 

 
- Potwierdzenie zakupu przez klienta. Jednym z 
największych błędów jest brak pytania o zakup (czy chce 
kupić). Większość  ludzi podchodzi do propozycji jak do 
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„wciskania czegoś klientowi”. Jeśli traktujesz klienta 
przedmiotowo, to prawdopodobnie tak pomyślisz.  
Wyobraź sobie lekarza, który diagnozuje chorobę, kasuje 
pieniądze za wizytę i… nic więcej. Nie proponuje ci leków. 
Rób co chcesz. Tez tak traktujesz klienta? 
 
- rezygnacja z zakupu – remarketing. Klient nie kupił to nie 
znaczy, że nie chce kupić. Może nie otrzymał 
wystarczająco informacji o korzyściach, może cena nie 
taka.  

TYPOWE FORMY ODMOWY: 
Muszę to przemyśleć,  
Zastanowię się,  
Muszę to omówić z...  
Cena jest zbyt wysoka 
        ABY ZAPOBIEC ODMOWIE: 
Co jeszcze chciałby Pan/Pani wiedzieć o produkcie?  
Gdyby nie cena, to czego oczekiwałby Pan/Pani od naszego  produktu? (w 80% 
przypadków cena nie jest najważniejszą przeszkodą w dokonaniu zakupu)  (A. 
Blikle) 

  
Warto dopracować jeszcze ofertę i przedstawić mu ją 
ponownie. 
 
Dopełnieniem tego procesu jest opieka posprzedażowa 
lub w przypadku odmowy sprzedaży – remarketing czyli 
ponowna, udoskonalona prezentacja produktu klientowi. 
Klient, który już u nas kupił powinien być dla nas 
najważniejszy. Zaufał nam. Opieka posprzedażowa, to 
cos, co pogłębia relacje. Twój telefon do nowego klienta 2-
3 dni po zakupie, czy ten produkt się sprawdza, wysłane 
podziękowanie za zakup, powitanie w gronie klientów i 
wysłanie specjalnego rabatu dla nowego klienta to 
wszystko są sposoby, na jego powrót. 
Kontakt posprzedażowy to również badanie satysfakcji 
klienta np. za pomocą ankiety lub zwyczajnie 
przyjacielskiej rozmowy i wtedy również możemy np. 
niepełne zadowolenie poprawić do satysfakcji dodatkową 
wartością dodaną. 
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Najczęściej popełniane 
błędy w kontakcie z 
Klientem 

 

-  Zbyt rzadki kontakt  wzrokowy powoduje u Klienta wrażenie 
niepewności.  Patrzeć w oczy, zwłaszcza słuchając wypowiedzi 
rozmówcy. Podczas  własnej wypowiedzi można czasem  
przerywać kontakt wzrokowy, unosić  wzrok, co daje wrażenie 
zastanawiania się, myślenia.  
 
-  Zbyt szybkie i częste ustalenia.  Podejmowanie decyzji za Klienta, 
gdy ten nie jest jeszcze gotowy; tworzy to wrażenie traktowania go 
jak dziecka,  za które podejmuje się decyzje „oczywiste” lub takie, 
których on wcale nie ma ochoty podjąć.  Powstrzymać się przed 
ubieganiem rozmówcy w podejmowaniu decyzji;  zadawać pytania 
otwarte. 
 
-  Formułowanie zbyt długich, skomplikowanych zdań .  Rozmówca 
ma wrażenie chaosu informacyjnego, braku selekcji i akcentowania 
najważniejszych informacji;  pojawiają się kłopoty z koncentracją  
uwagi, co może prowadzić rozmówcę do irytacji  ( Formułować 
krótkie, jasne zdania odwołujące się do wyobraźni; powtarzać i 
podkreślać najważniejsze informacje.  
 
-  Zbyt szybkie tempo wypowiedzi.  Powoduje wrażenie chęci 
„wyrzucenia z siebie” listy argumentów, szybkiego załatwienia, 
zbywania go, nieliczenia się z osobą rozmówcy i jego potrzebami. 
Mówiąc szybko ogranicza się rozmówcy możliwość zadawania pytań.  
(Zwolnić tempo mówienia i lekko obniżyć ton głosu.) 
 
-  Brak przerw w rozmowie. Rozmówca czuje się jak anonimowy 
statysta w tłumie, brakuje mu osobistego kontaktu oraz czasu na 
zastanowienie się i zadawanie pytań.  (Robić krótkie przerwy w 
swoich wypowiedziach, zadawać pytania o zrozumienie; przerwy 
skłaniają rozmówcę do mówienia.  
 
-  Schematyczny i ubogi słownik. Częste powtarzanie tych samych 
słów, zwrotów sprawia wrażenie braku argumentów lub ich małej 
istotności oraz niskich kompetencji zawodowych (Ćwiczyć 
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wypowiadanie tych samych treści na różne sposoby. Tre nować 
mówienie odwołujące się do obrazów.  
 
-  Posługiwanie się slangiem zawodowym . Rozmówca ma kłopoty ze 
zrozumieniem wypowiedzi pracownika i wytwarza się w nim 
poczucie niższości.  (Zastępować wyrażenia slangowe zwrotami 
zrozumiałymi dla tego właśnie odbiorcy, zrezygnować z recytacji 
danych na rzecz obrazowego przedstawienia treści.  
 
-  Zbyt częste mówienie o sobie lub firmie . Klient traci 
zainteresowanie i dąży do zakończenia rozmowy.  (Mówić o 
korzyściach, które rozmówca zyska z zastosowania proponowanego 
rozwiązania.  

 
 
Źródło: Przewodnik wydany w ramach projektu „Komercjalizacja wyników 
badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie 
poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu 
przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 
 
 
 
 

 

Wskazówki sprzedażowe: 

 
 

1. Cechy, zalety, korzyści.  Cechy to opis produktu, zalety to 
ogólne informacje niespersonalizowane, korzyści to 
odpowiedź na potrzeby, problemy klienta) 

2. Daj możliwość wyboru. Możesz dać nawet 3 propozycje. 
Szczególnie w przypadku kobiet, które lubią wybierać. 
Czasem te alternatywne rozwiązania będą dotyczyć ceny, 
gdy klient powie, że cena za wysoka, czasem ograniczenie 
czasowe, może mu utrudniać zakup i będzie wolał cos co 
można np. zrealizować w salonie w pół godziny itp. 
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3. Cena. Cenę np. kosmetyków do pielęgnacji domowej mam 
zwyczaj podawać podczas prezentacji produktu i 
zazwyczaj czynie to podczas demakijażu. Podobnie jak 
cena za proponowany zabieg. Klient w chwili kiedy już 
zaczynamy robić zabieg zna jego cenę podobnie jak 
propozycje kosmetyków do pielęgnacji domowej.  Ma 
dzięki temu pewien komfort. Nawet jeśli nie chce kupić 
kosmetyków i nie potrafi uargumentować powodu to w 
czasie trwającego zabiegu wymyśli argument. Poza tym 
odmowa przekazana osobie, która zajmuje się klientem w 
warunkach intymnych, w pokoju zabiegowym to wielki 
komfort. Takie warunki pogłębią zaufanie, nawet jeśli tym 
razem nie będzie zakupu. 

4. Porównanie z konkurencją. Nawet jeśli klient zapyta o 
produkty konkurencyjne, nie krytykuj ich. Powiedz, że to 
dobre rozwiązanie, ale klienci wybierają twoje, bo zawiera 
unikatowe…. Słuchaj jednak uważnie co klienci mówią o 
konkurencji, czego tam nie lubią bez wdawania się w 
zbędne dyskusje. 

 
 
 
 
 

Skorzystaj ze szkolenia 
 JAK ZATRUDNIAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW 
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