


GRZECH 1

LENISTWO W PROSPECTINGU



CO JEŚLI NIE UDA SIĘ „PRZEJŚĆ” 
SEKRETARIATU?

Możesz spróbować kontaktować się jutro lub w następnym tygodniu, może 
sekretarka będzie miała lepszy humor, albo odbierze ktoś inny ☺

Możesz poprosić sekretariat, aby Pan Marek w wolnej chwili do Ciebie oddzwonił. 
Poproś o zanotowanie Twoich danych – podaj nazwisko, firmę i nr telefonu.

Możesz zadzwonić pod inny – „sąsiedni numer”. Przykładowo znalazłeś 
nr 672-10-00, więc wykręć 672-10-01 i sprawdź kto odbierze.

Możesz też „ominąć” sekretariat poprzez aktywne działania w social
mediach – przykładowo na LinkedIn ☺



GRZECH 2

TO U MNIE NIE ZADZIAŁA



1.Po co? – Jaki stawiam sobie cel?

2.Skąd mogę czerpać wiedzę?

3.Jak będę działał? Co w tej aktywności 
jest kluczowe?



4. Ile czasu / godzin przeznaczę na „rozbieg”?

5. Po czym poznam, że mi się opłaca dalej tu 
działać?

6. Co mogę robić jeszcze efektywniej? A co 
mogę odpuścić?



LINKEDIN - moje wyniki za I Q 2021

▶ sfinalizowałem tematy dla 5 nowych Klientów B2B.

▶ dosprzedałem tematy dla kolejnych 2 Klientów B2B pozyskanych na Li w 

2020.

▶ 3 kolejne tematy z marca (nowi Klienci) sfinalizowałem w kwietniu.

▶ pozyskałem 42 Klientów B2C.



LINKEDIN – moja aktywność w I Q 
2021
71 postów.

20 filmów video.

ponad 600 komentarzy.

523 nowych potencjalnych Klientów w sieci kontaktów.

23 rekomendacje od Klientów, które widać na profilu.

Na działania na LinkedIn poświęciłem w I Q 2021 ponad 250 
godzin.



1 godzina działań na LinkedIn w 2018 
roku przyniosła mi zysk 0 PLN netto.

1 godzina działań na LinkedIn w I Q 
2021 roku przyniosła mi zysk 362 PLN 
netto.



GRZECH 3

PYCHA



Jaki grzech Handlowców 
wymienialiście najczęściej 

w komentarzach, gdy w marcu 
spytałem o to w publikacji 

na LinkedIn?



GRZECH 4

BADANIE POTRZEB KLIENTA
PO ŁEBKACH



PRZYKŁADOWE PYTANIA – BADANIE POTRZEB

1. Co ma dla Państwa kluczowe znaczenie przy tym projekcie?

2. Co prócz ceny / dostępności / „parametru, który wymienił Klient”

będziecie brać jeszcze pod uwagę?

3. Rozumiem, czyli ma być dobra cena, rozsądny termin gwarancji. 

A co w trzeciej kolejności będzie się dla Was liczyć?



PRZYKŁADOWE PYTANIA – BADANIE POTRZEB

4. Kiedy ten projekt będziecie realizować?

5. Co musimy zapewnić, abyśmy nawiązali współpracę?

6. Co jeszcze jest dla Pana ważne / istotne?



PRZYKŁADOWE PYTANIA – BADANIE POTRZEB

7. Co jeszcze powinienem wiedzieć, a o co nie zapytałem?

8. Proszę powiedzieć jak wygląda u Was proces decyzyjny?

9. Jeśli Pan da temu rozwiązaniu światło, to kto jeszcze musi od    

Was powiedzieć „tak”, abyśmy rozpoczęli projekt?



GRZECH 5

CHCIWOŚĆ





GRZECH 6

FINALIZACJA ZA WSZELKĄ 
CENĘ



GRZECH 7

KOMU RABAT? KOMU?



JAKI RABAT DOSTANĘ?

1. Z czego wynika fakt, że Klient chce rabat? – poznać 

przyczynę.

2. W argumentacji odnieść się do potrzeb Klienta.

3. Jeśli Klient porównuje nas do konkurencji, to pokażmy co 

mamy unikalnego / co otrzyma więcej.



JAKI RABAT DOSTANĘ?

4. Jeśli dajemy rabat, to:

A) Nie taki jak chce Klient – stopniujmy.
B) Weźmy coś w zamian (obniżam cenę, to niech 

Klient kupi za większą sumę).



„Handlowanie to coś, co jest między 
szefem, a klientem. 

Kogo słuchać?

Szefa, klienta, czy własnego rozumu?”


