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Jak przygotowujemy i prowadzimy projekty 

szkoleniowe? 

 

Dlaczego my? 

Naszą siłą jest doświadczenie i wiedza merytoryczna.  

W zakresie szkoleń sprzedażowych oraz zarządzania sprzedażą, Mediacon – doradztwo i szkolenia 

łączy siły z Grey Eyes – Sales Consultants.  

Grey Eyes to grupa doświadczonych trenerów i konsultantów, którzy przeszli ścieżkę zawodową od 

handlowca do dyrektora sprzedaży. Obecnie realizują, się jako zespół ekspertów wspierających 

rozwój działów sprzedaży w wielu firmach. Dzięki temu możemy spojrzeć na proces szkoleń nie tylko 

przez pryzmat potrzeb uczestników, ale również firmy.  

 

Etap przygotowania 

Potrafimy łączyć misję, strategie rynkowe i produktowe, modele kompetencji i ścieżek kariery z 

przygotowaniem takich szkoleń, które faktycznie wspierają rozwój sił sprzedażowych w firmie.  

Dlatego zawsze przed złożeniem wiążącej oferty przeprowadzamy stosowne analizy, spotkania i 

wywiady nie tylko z zamawiającym, ale i przyszłymi uczestnikami. 

 

Etap realizacji  

Podczas szkoleń dzielimy się nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem. Potrafimy nie tylko szkolić, ale 

również doradzić. 

Dzięki temu możemy dostosować  techniki i metody prowadzenia szkolenia do rzeczywistych potrzeb 

uczestników i firmy. Realizujemy szkolenia, jako pojedyncze wydarzenia lub cykle szkoleń. Możliwe 

jest również realizowanie tych samych tematów na różnych poziomach zaawansowania. 
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Co po szkoleniu? 

Po zakończeniu szkolenia nasi trenerzy są nadal dostępni dla uczestników. Dzięki temu przez 

określony czas, mogą zasięgać porad w zakresie praktycznego stosowania nabytej wiedzy w 

codziennej pracy.  

 

Założenia techniczne współpracy 

 Przygotowanie szkolenia zawsze poprzedzone jest badaniem potrzeb i celów Zamawiającego 

oraz uczestników 

 Szkolenia prowadzone są w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

 Zamawiający otrzymuje po szkoleniu raport pisemny dotyczący przebiegu szkolenia, dynamiki 

grupy oraz dalszych rekomendacji rozwojowych 

 Oferta obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały dla uczestników 

 „Serwis poszkoleniowy” oznacza zdalny dostęp do trenerów dla uczestników szkolenia w 

przedmiocie szkolenia przez okres 3 tygodni. 

 Oferta szczegółowa (w tym plan szkolenia, cena)  przesyłana jest po złożeniu zapytania 

poprzez kontakt mailowy lub formularz kontaktowy ze strony www.mediacon.com.pl lub 

www.narzedziahr.sellingo.pl 

  

http://www.mediacon.com.pl/
http://www.narzedziahr.sellingo.pl/
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Zakres proponowanych szkoleń 

Jak skutecznie prowadzić prezentacje handlowe? 

Zwiększenie skuteczności pracy w kontakcie z klientami na etapie przygotowania i prowadzenie 

efektywnych prezentacji. Uczestnicy poznają sposoby doboru metod i środków przekazu w zależności 

od potrzeb grupy oraz celu prezentacji oraz zdobędą podstawowe umiejętności autoprezentacji. 

Zapoznają się także z technikami nawiązywania kontaktu i pracy z grupą oraz postępowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

Poziom Czas trwania forma Serwis poszkoleniowy 

 Podstawowy 

 średniozaawansowany 
2 dni Warsztatowa tak 

 

Negocjacje handlowe 

Uczestnicy posiądą wiedzę i znajomość mechanizmów oraz praktycznych sposobów pozwalających na 

skuteczne przygotowanie i prowadzenie negocjacji zarówno w zespole jak i samodzielnie. Poznają 

sposoby dobierania strategii negocjacyjnych w zależności od typów klientów i pozycji przetargowych. 

Będą również mogli zapoznać się i nauczyć reagować na najczęściej spotykane w praktyce próby 

manipulacji i prowadzenia gier ze strony partnerów w negocjacjach. 

Poziom Czas trwania forma Serwis poszkoleniowy 

 Podstawowy 

 średniozaawansowany 
2 dni Warsztatowa tak 

 

Techniki sprzedaży 

Uczestnicy szkolenia będą mogli poznać i przećwiczyć krok po kroku wszystkie fazy procesu 

sprzedaży. Poznają również praktyczne umiejętności pozwalające na skuteczne rozpoznawanie 

potrzeb i typów klientów oraz świadome dobieranie technik radzenia sobie z ich zastrzeżeniami i 

obiekcjami. 

Poziom Czas trwania forma Serwis poszkoleniowy 

 Podstawowy 

 Średniozaawansowany 
2 dni Warsztatowa tak 
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Narzędzia i techniki sprzedaży bezpośredniej 

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się lub samodzielnie wypracują praktyczne sposoby 

wykorzystania narzędzi pracy niezbędnych w sprzedaży bezpośredniej. Dzięki zdobytej wiedzy będą w 

stanie lepiej organizować swój czas pracy oraz posiadane informacje. Poznają również sposoby 

prawidłowego prowadzenia korespondencji i utrzymywanie kontaktu z klientami. 

Poziom Czas trwania forma Serwis poszkoleniowy 

 Średniozaawansowany 1 lub 2 dni Warsztatowa tak 

 

Telefoniczna obsługa klienta 

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi aspektami wykorzystania telefonu jako narzędzia pracy. 

Będą również mogli zapoznać się z praktycznymi technikami prowadzenia rozmów w zależności od 

sytuacji i charakteru nawiązywanego kontaktu. Posiądą również umiejętności przydatne w 

rozmowach z trudnymi klientami oraz w codziennych sytuacjach zawodowych. 

W zależności od wybranego poziomu szkolenia, niektóre elementy planu szkolenia będą się różnić. 

Poziom Czas trwania forma Serwis poszkoleniowy 

 Podstawowy 

 Średniozaawansowany 
2 dni Warsztatowa Tak 

 

Bezpośrednia obsługa klienta 

Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędne umiejętności oraz poznają techniki przydatne w komunikacji i 

obsłudze klienta. Zapoznają się ze sposobami prowadzenia rozmów w biurze, przez telefon oraz 

przygotowania korespondencji w różnych sytuacjach zawodowych (zapytania, reklamacje, skargi). 

Nauczą się prawidłowo diagnozować sytuacje związane z obsługą klienta oraz dobierać odpowiednie 

w danej sytuacji sposoby, i techniki pracy. Dzięki nabytej wiedzy, uczestnicy będą mogli wpływać na 

atmosferę relacji z klientami, usprawniać i zwiększać efektywność procesu sprzedaży i obsługi 

klientów. 

W zależności od wybranego poziomu szkolenia, niektóre elementy planu szkolenia będą się różnić. 

Poziom Czas trwania forma Serwis poszkoleniowy 

 Podstawowy 

 Średniozaawansowany 
2 dni Warsztatowa Tak 
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Organizacja działu sprzedaży 

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę przydatną w samodzielnym konstruowaniu struktur, procedur, 

narzędzi zarządczych oraz doborze i zarządzaniu personelem działu sprzedaży. Osnową szkolenia są 

sposoby budowania i zarządzania bazą klientów. 

Uwaga: Szkolenia może być również przygotowane jako dedykowany warsztat projektowy 

Poziom Czas trwania forma Serwis poszkoleniowy 

 Średniozaawansowany 

 Zaawansowany 

2 dni Warsztatowa Tak 

 

Zaawansowana sprzedaż B2B 

Szkolenie wykorzystuje elementy modelu Power Base Selling. Uczestnicy poznają nowe możliwości w 

zakresie oceny potencjału i wygrania szans sprzedażowych, techniki i umiejętności zbierania 

informacji, identyfikacji istotnych dla klienta wartość, identyfikacji i pozyskiwania wsparcia 

wpływowych osób, które mogą zapewnić osiąganie celu sprzedażowego, poznają sposoby i 

zastosowanie kluczowych strategii osiągania celów i pokonywania konkurencji. Wszystkim 

elementom szkolenia towarzyszą konkretne narzędzia i techniki postępowania możliwe do 

wykorzystania w codziennej pracy. 

Poziom Czas trwania Forma Serwis poszkoleniowy 

 Średniozaawansowany 

 Zaawansowany 
2 dni Warsztatowa Tak 

 

 

 

 

Kontakt w sprawie ofert szczegółowych i więcej informacji: 
 
e-mail:  jacek.jedrzejczak@mediacon.com.pl 
 

mailto:jacek.jedrzejczak@mediacon.com.pl?subject=Zapytanie%20odnieśnie%20szkoleń%20i%20warsztatów

