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Dlaczego dziś 

wygrywają Ci, którzy

angażują innych?
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nie przyszedłem tu 

by Cię zmieniać…



„Najlepsi robią zwykłe rzeczy, lepiej niż inni”

Jon Gordon
„Obóz treningowy”
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zespoły

szans

sprzedażowych



ciekawość
łączenie

kropek
zaangażowanie determinacja



C E O



Chief Engagement OfficerChief Officer



D&IRóżnorodność Włączanie



„Początkiem wszelkich prób 

wskrzeszenia w człowieku 

jego wewnętrznej siły

musiało być wskazanie mu 

jakiegoś celu w życiu”

Viktor E. Frankl
„Człowiek w poszukiwaniu sensu”
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Prekwalifikacja

Podział zadań w Zespole Szansy Sprzedażowej | case study
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spotkania, które mogłyby być mailem



koordynacja
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komunikacja asynchroniczna w zespole szansy sprzedażowej | case study
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Zrozumienie Wiara Czas Aktywności wyniki



Wiara Czas Aktywnościzrozumienie wyniki



Czas Aktywności wynikiwiarazrozumienie



Aktywności wynikizrozumienie wiara czas



wynikizrozumienie wiara czas aktywności



lot 173 

United Airlines

28 grudnia1978 | Portland



lot 1549

US Airways

15 stycznia 2009 | Nowy Jork



zespoły szans sprzedażowych
podsumowanie

• buduj tymczasowe, zróżnicowane zespoły

pod konkretny „napad na bank”

• przydziel odpowiedzialność za całość zadania, oraz za każdy etap

• „to nie Twoja wina, ale Twoja odpowiedzialność”

• CRM to coś więcej niż tylko „turbo” notatnik

• nie trać czasu na rozmowy o wynikach

• zbuduj środowisko (system) do efektywnej współpracy
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grywalizacja



sprzedaż to „sport” w którym nie tylko biegniesz, ale też się ścigasz



„Jesteśmy Drużyną, nie Rodziną”

Reed Hastings

Netflix CEO



5 zasad skutecznej grywalizacji

nagradzaj za 

„dobrą robotę”,
nie za ekstra wysiłek

to nie jest
system premiowy

mów do emocji,
nie do kalkulacji

nagradzaj wielu

analizuj 
najlepsze zagrania
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organizacja

ucząca się

poprzez

grywalizację



grywalizacja w Hilti | case study



5DYWIZJI
3TERCJE

NAJLEPSZEDRUŻYNY

NAJCENNIEJSIZAWODNICY









grywalizacja | podsumowanie

• grywalizacja to zachowania na których Ci zależy,

oraz technologia dzięki której chcesz je osiągnąć

• ustal strategiczne cele organizacji i przełóż je na zasady gry

• orientacja na drużynę z uwzględnieniem partycypacji 

pojedynczych zawodników

• zbuduj spójne „story”, które będzie żyć 

w różnych aspektach organizacji

• niech to zapamiętają!
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bonus zespołowy



słabe punkty standardowych systemów bonusowych

dobry cel sprzedażowy…

czyli jaki?

dyskusja w okopach… 
aby zaniżyć plan

krótkofalowa, 

taktyczna perspektywa

potencjalne problemy 
z płynnością finansową

kompleksowość celów

domknięcie celu 
na koniec miesiąca kosztuje…

kto jest autorem sukcesu?



słabe punkty standardowych systemów bonusowych

dobry cel sprzedażowy…

czyli jaki?

dyskusja w okopach… 
aby zaniżyć plan

krótkofalowa, 

taktyczna perspektywa

potencjalne problemy 
z płynnością finansową

kompleksowość celów

domknięcie celu 
na koniec miesiąca kosztuje…

…na które mamy rozwiązanie!

kto jest autorem sukcesu?
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Account Development

podejście zespołowe oparte o dane
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transparentna 
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„lepiej” 

zaprojektowany 
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wzajemna 

odpowiedzialność



bonus zespołowy | podsumowanie

• nie dla wszystkich, 

wymaga określonej kultury organizacji i wysokiego przywództwa

• wynik zespołu > wynik jednostki

• pełen pakiet: 

bonus, przeszeregowania, waloryzacja, grywalizacja

• poświęć czas na wdrożenie, 

znajdź i zaangażuj ambasadorów zmiany

• indywidualne rozmowy po wdrożeniu są kluczem

• moment prawdy – będą odejścia



zespoły

szans

sprzedażowych

grywalizacja
bonus

zespołowy

współczesne zarządzanie sprzedażą



zmieniaj to 

na co masz wpływ

akceptuj pozostałe

odróżniaj

jedno od drugiego



piotr stachowiak
linkedin instagram facebook

piotr.stachowiak@hilti.com


