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UNIKALNA PROPOZYCJA 
WARTOŚCI DLA KLIENTA

Nasza deklaracja wymiernych 
korzyści, które uzyska klient 
jeśli rozpocznie z nami 
współpracę



Jak możemy pomóc 
klientowi zwiększyć 
przychody?

Jak możemy pomóc 
klientowi zmniejszyć 
ryzyko?

Jak możemy pomóc klientowi 
zredukować koszty?



CASE STUDY

JAK ZAMIENIĆ STANDARDOWĄ OFERTĘ 
HANDLOWĄ W UNIKALNĄ PROPOZYCJĘ 

WARTOŚCI DLA KLIENTA



• Firma produkcyjna z branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych

• Wchodzi w skład duńskiej Grupy Inter Primo A/S (12
zakładów produkcyjnych na świecie)

• Produkuje metodą ekstruzji profile i uszczelki
techniczne z tworzyw termoplastycznych pod
indywidualne potrzeby klientów

• Wyroby Primo Profile znajdują zastosowanie w
bardzo wielu branżach m.in. w budownictwie,
energetyce, transporcie, meblarstwie, medycynie
itd.

• Klientami Primo Profile są najczęściej inni
producenci, którzy wykorzystują jej wyroby jako
komponenty do produkcji gotowych wyrobów np.
okien, drzwi, bram garażowych, wyrobów
medycznych itd.



OFERTA

Produkcja profili PCV o podwyższonych 
parametrach sztywności dzięki 
zastosowaniu specjalnie 
zaprojektowanego wzmocnienia  z 
materiału kompozytowego 

Innowacyjne rozwiązanie oferowane dla 
producentów okien jako alternatywa dla 
standardowych profili PCV stosowanych  
na rynku od wielu lat



POTENCJALNY KLIENT 
PRODUCENT OKIEN PCV

Profile PCV są 
podstawowym 
komponentem do produkcji 
okien (tzw. okien PCV)

Z uwagi na 
niewystarczającą sztywność 
standardowych profili PCV 
producent okien musi  w 
swoim procesie produkcji 
stosować dodatkowe 
wzmocnienie stalowe



Jak możemy pomóc 
klientowi zwiększyć 

przychody?

Jak możemy pomóc 
klientowi zmniejszyć 

ryzyko?

Jak możemy pomóc 
klientowi zredukować 

koszty?

• Obawy klienta 
związane z 
nieudanym 
wprowadzeniem 
innowacyjnych 
rozwiązań na 
rynek

• Popyt rynkowy 
determinowany przez   
trendy związane z  
energooszczędnym i 
ekologicznym 
budownictwem

• Pracochłonne i kosztotwórcze procesy 
produkcyjne wynikające z potrzeby 
zbrojenia stalą profili PVC

• Wysokie koszty zakupu i  
magazynowania surowców

• Wzrost kosztów pracy, brak 
pracowników do utrzymania produkcji



ZALETY

• Wyższa sztywność 
profili 

• Krótki czas i niski koszt 
wdrożenia nowego 
produkt do produkcji 
seryjnej

• Wsparcie klienta i 
doradztwo w procesie 
projektowania i 
rozwoju nowego 
produktu

CECHY

• Profil wykonany z 
tworzywa PCV 
wzmocniony 
materiałem 
kompozytowym

• Czas wdrożenia 
projektu

• Koszt wdrożenia 
projektu

• Cena jednostkowa 
produktu

• Firma Primo,  jej 
zasoby kompetencje i 
doświadczenie

OFERTA 

Wzrost sprzedaży 
klienta dzięki poprawie 

parametrów 
termoizolacji okna 

oraz obniżeniu emisji 
CO2  

Obniżka całkowitych kosztów 
produkcji klienta dzięki redukcji 

kosztów zakupu, transportu i 
magazynowania stali oraz  

kosztów pracy związanych z jej 
przetwarzaniem 

Ograniczenie ryzyka 
klienta związanego z 

nieudanym 
wdrożeniem innowacji 

na rynek dzięki 
wsparciu działu R&D 

Primo

UNIKALNA PROPOZYCJA WARTOŚCI DLA KLIENTA 



NIEWYPOWIEDZIANE NIE ISTNIEJE



DZIĘKUJĘ ☺





Eryk Wdowiak

Jak być autentycznym w 
sprzedaży i nie tracić na 
profesjonalizmie



Kim jestem?

Gdzie zdobywałem doświadczenie?

Z kim współpracuję?

W czym się specjalizuję?



"Bądź sobą, inni są już zajęci" 
Oskar Wilde



Zjeść snikersa?

Wybierz Pepsi - bądź sobą!

Chciałbym być sobą!



Autentyczność to 
samoświadomość

1

2

3

4

Budowanie poczucia własnej wartości 

Świadomość wartości i zasad jakie są dla 
mnie ważne

Świadomość własnych reakcji, emocji  i ciała

Co mnie motywuje?



Poczucie własnej wartości
moje mocne i słabe strony

jak siebie sam widzę?

moje talenty przewagą konkurencyjną

1



Świadomość wartości 
i zasad jakie są dla 

mnie ważne
komunikacja na zewnątrz

przewidywalność w działaniu

2

2



Świadomość własnych 
reakcji, emocji i ciała

świadome decydowanie jak chcę odpowiedzieć klientowi

praca nad własnymi reakcjami i 
nastawieniem wobec rozmówcy

3



Co mnie motywuje?

poszukiwanie energii do działania w sobie

do jakiej pracy nie trzeba mnie namiawiać?

4



Czy 
profesjonalna 
sprzedaż może 
być autentyczna?



Profesjonalna i skuteczna 
sprzedaż

Partnerskie 
podejście

Klientocentryczność Autentyczność



Czym jest 
autentyczność 
w sprzedaży?



Świadome decydowanie
o tym z kim chcemy 
współpracować

poszukiwania klienta zbieżnego z naszymi 
wartościami

przyciągamy biznes spójny z nami

unikanie sprzedaży za wszelką cenę



Autentyczność to prawo do 
NIE WIEM

„Moim największym błędem było myślenie, że muszę znać 
odpowiedzi na każde pytanie, a jeśli 
nie znam, to muszę udawać, że znam.”
Simon Sinek



To także radzenie sobie z 
porażkami...

Zasada nr 1 Davida H. Sandlera: 

"Aby zacząć wygrywać, musisz najpierw nauczyć się 
przegrywać"



Oraz praca jako saper...

Zasada Sandlera nr 23:

"Najlepszym sposobem pozbycia się bomby 
jest rozbrojenie jej, zanim wybuchnie"



Dlaczego bycie 
autentycznym 
jest takie trudne?



Czy oni mnie zrozumieją?

Czy będę pasować?

Co ja w ogóle wiem żeby sie wypowiadać?

A jeśli pomyślą, że się nie nadaje?



WSTYD to SilentKiller 
autentyczności

Lęk przed odrzuceniem



Brene Brown odkryła, 
że wstyd ma płeć:

kobiety: nie jesteśmy dość dobre

mężczyźni za wsytd uznają słabość



Dlaczego warto być 
autentycznym?



Bycie autentycznym 
w sprzedaży pozwala:

Przyciągać biznes spójny z naszymi przekonaniami i 
wartościami
Wzmacnić poczucie własnej wartości 

Oszczędzać czas dzięki szczerej i otwartej komunikacji

Być bardziej wiarygodnym a tym samym szybciej budować 
zaufanie

1

2

3

4

5 Mieć więcej energii bo nie musimy jej tracić na udawanie...



Od czego zacząć?

"Prawdziwa siła bierze się z 
bycia najlepszą częścią ciebie. 
Więc kim jesteś? 
W czym jesteś dobry? 
Co kochasz? 
Co czyni Ciebie Tobą?"



Dziękuję za uwagę!

Eryk Wdowiak

www.linkedin.com/in/erykwdowiak
663-751-678

www.sagitum.pl





JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTAMI, 
ABY DZIĘKI ICH WSKAZÓWKOM 
ROZWIJAĆ SWOJĄ FIRMĘ I 
ZWIĘKSZAĆ SPRZEDAŻ

AGNIESZKA GNIOTEK



TRZY NAJWIĘKSZE WPADKI NA POCZĄTEK…



EKSPERT OTWIERA FIRMĘ

• Prowadzi setki rozmów z potencjalnymi klientami

• i…

• staje nad przepaścią



DLACZEGO U MNIE NIE KUPUJECIE?

• klątwa wiedzy 

• złota klatka



BŁĘDY BYWAJĄ KOSZTOWE, ZWŁASZCZA GDY 
POPEŁNIAMY JE NA WERNISAŻACH

• Lubimy kupować od ludzie sobie podobnych 

• Lubimy kupować w gronie ludzi sobie podobnych 



ROZMIAR MA ZNACZENIE

• …czasami negatywne



NAJPIERW BADANIE, POTEM SZKOLENIE

• Ból, kontraktowanie, klaryfikacja, odwracanie, zamykanie

• Praktyki zakończą się sukcesem, pod warunkiem, że będziesz mieć na kim praktykować



WISIENKA NA TORCIE



W KAŻDEJ BRANŻY JEST BŁĘKITNY OCEAN

• Tomas Bata

• Czemu warto piec tort, zamiast bić się z innymi o okruszki ciastek



„PO CO PANU/PANI OBRAZ?”

• prawdziwe motywacje klientów

• 5 x dlaczego

• pozwól klientowi się wygadać i daj się zaskoczyć



HISTORIE NASZYCH KLIENTÓW – WIĘCEJ NIŻ 
REKOMENDACJE

• Klient nie kupuje wiertarki, nie kupuje dziury w ścianie, nie kupuje nawet powieszonego 

obrazu – kupuje uśmiech na twarzy żony i swój święty spokój 



CZEGO BOIMY SIĘ W ROZMOWIE Z KLIENTEM?

• braku finału

• rabatów



EWANGELIZUJ ODPOWIEDNICH MOMENTACH

• 1000 wiernych fanów

• cykl życia klienta

• branża, w której można wcisnąć kit i egzamin jaki zdajemy przed klientami

• sprzedaż to podróż 



B2B CZY B2C?

• Pamiętajmy o odpowiedzialności



PODZIĘKOWANIA

• wszystko co wiem, wiem od swoich klientów

















CZĘŚĆ 1
DLACZEGO PROBLEMY JACKA SĄ
RZECZYWIŚCIE WAŻNE





Planowanie dodatkowych wzmocnień samolotów

w miejscach uszkodzeń tych, które wróciły z lotów

bojowych, jest obarczone błędem.

Najbardziej wrażliwe mogą być obszary, których

uszkodzeń nie stwierdzono. 

Te uszkodzenia nie pozwoliły na powrót samolotu.



źródło leada

problem klienta

powód przegrania





https://www.drift.com/blog/lead-response-report-2018/


















CZĘŚĆ 2
JAK SPECJALIZACJA PRACY MOŻE 
POMÓC?





Źródła leadów





WPŁYW NA WYNIKI









(+7% klientów nie kwalifikowanych kupuje bez opiekuna)



JAK PRZEPROWADZILIŚMY ZMIANY W 
LIVESPACE 











CZĘŚĆ 3
JAK WDROŻYĆ TEN MODEL DZIAŁANIA I 
CZY TO SIĘ OPŁACA?







http://www.zapier.com












https://bit.ly/specjalizacja-zespolu








Bot to oszczędność 15-25 godzin/msc 
pracy managera  odpowiadającego za przydzielanie 

leadów. 





CZY TO SIĘ OPŁACA? SPRAWDŹMY!







PODSUMUJMY



- Zrozum, dlaczego przegrywasz

- Zwiększ dodzwanialność

- Podnieś konwersję

(case study: Livespace)

(przykłady, wskazówki, materiały dodatkowe)



MARCIN STAŃCZAK

linkedin.com/in/marcinstanczak/

http://www.linkedin.com/in/marcinstanczak/

