
Transformacja handlowca 
B2B



Piotr Grządziel – Top Personal Branding

Wprowadza innowacyjne rozwiązania dla liderów oparte 
o personal branding i social selling. 

Od 15 lat skutecznie łączy marketing, komunikację 
i sprzedaż, realizując projekty dla różnych branż. Twórca 
metody Top Personal Branding, na bazie której pracuje 
z liderami w biznesie, pomagając im zbudować silne, 
wyróżniające się i skuteczne marki osobiste. 

Jeden z kluczowych influencerów na LinkedIn, 
mówca na TEDx oraz konferencjach marketingowych, 
sprzedażowych, IT w Polsce i za granicą.



Stajemy w obliczu 4 jeźdźców 
apokalipsy

Którzy na zawsze zmienią sposób, w który sprzedajemy…





#1 biznes jest coraz
bardziej skomplikowany



Rośnie głównie zapotrzebowanie 
na konsultantów – ekspertów, 
którzy dobrze znają produkt, 
rynek, trendy i klienta.

Pozostali będą tracić pracę. Znikną z rynku.



Niskie Wysokie

Prosty

Zaawansowany

Poziom produktu

Zaangażowanie 

klienta

Konsultant

„wyjaśnij mi”

Tłumacz / trener

„pokaż mi”

Przewodnik

„poprowadź mnie”
Kasjer

„obsłuż mnie”

+-

- -

Źródło: Forrester



#2 konkurencja
jest wszędzie



A marki pomagają nam nawet 
w obszarach, w których 
się nie spodziewamy.





#3 zastępują nas roboty



Ale to pieśń przyszłości, 
nas to nie dotyczy – prawda?

Prawnicy też tak mówili. Ale już tak nie mówią…



Test: 5 umów NDA
AI vs. prawnicy







#4 klienci B2B przenoszą proces zakupowy
do online

53%

68%

2015 2017

„Wolę samodzielnie szukać informacji online”
Źródło: Forrester



„Chcemy być częścią
każdej transakcji

biznesowej na świecie”

Wizja 
LinkedIn



4 jeźdźców apokalipsy

• Skomplikowany biznes

• Konkurencja

• Roboty / AI

• Kupujący online



Jeśli nie możesz ich pokonać, 
przyłącz się do nich



Jak dzisiaj działają najlepsi?

Challenger teams – czyli ci, którzy sprzedają więcej mimo coraz trudniejszej 
sytuacji…









Widoczny 
ekspert



Marka osobista

Widoczność x Wpływ





Ale dlaczego mówimy 
na to prysznic?







Formuła nowego 

handlowca B2B

Widoczność x Wpływ



Widoczny ekspert

• Zasięg i rozpoznawalność na innych rynkach

• Znajomość także poza branżąGlobal superstar

• Mocny wpływ na działalność firmy – new biznes

• Więcej leadów niż jest w stanie obsłużyćIndustry Rockstar

• Zna swoją niszę / specjalizację

• Korzysta z mediów i promocjiRising star

• Myśli strategicznie o karierze

• Wspiera i promuje firmęLocal hero

• Ekspert wewnątrz organizacjiResident expert

Źródło: Hinge – Beyond Referrals: How Today’s Buyers Check You Out



Dobra, pokaż liczby…

Źródło: Hinge – Beyond Referrals: How Today’s Buyers Check You Out

Zapotrzebowanie na ekspertów Wynagrodzenie



Lecz to jeszcze nie wszystko.

W biznesie liczy się coś więcej…



Biorcy

Rewanżyści

Dawcy



5 minutowa 
przysługa

Asertywność

Network



#WorkYourMagic


