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Przewagi 
konkurencyjne



Zadanie nr 1
Moje przewagi

Weź kartkę i coś do pisania. Zastanów się i wypisz przewagi 
konkurencyjne organizacji, w której obecnie pracujesz.



Co to są przewagi konkurencyjne?

To elementy oferty, które przynależą tylko do nas. Ich 

obecność lub brak obecności w ofercie jest pożądana lub 

oczekiwana przez klientów. Konkurencja ma 

ograniczoną możliwość ich skopiowania.



Zadanie nr 2
Moje przewagi
Wykreślcie wszystkie przewagi, które nie pasują do definicji.

To elementy oferty, które przynależą tylko do nas. Ich 

obecność lub brak obecności w ofercie jest pożądana lub 

oczekiwana przez klientów. Konkurencja ma ograniczoną 

możliwość ich skopiowania.

Przewagi Konkurencyjne



Jeżeli nie masz przewag 
konkurencyjnych, nie konkuruj!

Jack Welch



Budowa
Przewag
Konkurencyjnych



Nasza oferta 
wartości:

Produkt
Logistyka

Łatwość obsługi
Cena

Doradztwo
Itp….

Perspektywa nasza:
• Co jest możliwe do 

osiągnięcia?
• Co jest naszym 

oczkiem w głowie?
• Co ma konkurencja?
• Na co nas stać?
• Pomysł, który nas 

zachwycił.

Jak to widzi nasz 
klient?

Budowa Przewag Konkurencyjnych



Budowa Przewag Konkurencyjnych

Czy przewagi konkurencyjne są powszechne?

NIE

Przewagi konkurencyjne są zależne od grup klientów…..

…… a nawet decydentów.



Budowa Przewag Konkurencyjnych

Dokonaj 
marketingowej i 
sprzedażowej 
segmentacji klientów.

Twórz przewagi konkurencyjne dla tych grup.



Handlowcy nie mogą być 
wykluczani z procesu 
segmentacji!

Nie można handlowca 
sprowadzać do roli 
wypełniacza ankiet.

Budowa Przewag Konkurencyjnych



Trwałość
Przewag
Konkurencyjnych



Sprzedaż

Przejściowa przewaga 
konkurencyjna

Wprowadzenie Przyśpieszenie Eksploatacja Rekonfiguracja Wygaszenie

Innowacja

Trend

Kryzys

Trwałość Przewag Konkurencyjnych 



Trwałość Przewag Konkurencyjnych 

Wzrost ilości 
naśladowców

Zamienia przewagi 
konkurencyjne

w standard rynkowy



Trwałość Przewag Konkurencyjnych 



KAŻDA STRATEGIA I TOWARZYSZĄCY JEJ 
ZESTAW PRODUKTÓW I RYNKÓW 

PODLEGA PROCESOWI „STARZENIA SIĘ”
I DEZAKTUALIZACJI.

STĄD KONIECZNOŚĆ POSZUKIWANIA 
NOWYCH OPCJI ROZWOJOWYCH.



Cena = Wartość

Presja na 
cenę….

… oznacza 
postrzeganie 

niższej 
wartości.

To obszar naszego wpływu.
Tutaj pracujmy!

Tutaj działa rynek!



Zastanawiam się, dlaczego firmy 
poświęcają tyle czasu na rozmowę 
o tym jak obniżyć cenę. Warto 
wykorzystać ten czas na rozmowę 
o tym jak podwyższać ceny.

Hermann Simon

Źródło: Pricing Man Hermann Simon





Praca nad przewagami konkurencyjnymi 
wymaga doskonałej znajomości oferty 

konkurencji.

UWAGA!



Przewaga konkurencyjna to element oferty, ale nie 
koniecznie samego produktu.

UWAGA!





Przewagi
Konkurencyjne
w życiu handlowca



2 Fundamentalne pytania

Kto jest twoim klientem?

Obsłużenie 100% rynku jest technicznie niemożliwe i często ekonomicznie 
nieuzasadnione. Uwaga! Klient, konsument, użytkownik to często różne pojęcia.

Kto jest twoim konkurentem?

Konkurowanie ze wszystkimi jest niemożliwe.



Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Odbieranie uwagKomunikacja 
dedykowanych przewag

Komunikacja 
dedykowanych przewag

Komunikacja 
dedykowanych przewag

Komunikacja 
dedykowanych przewag

Odbieranie uwag

Odbieranie uwag

Odbieranie uwag

Decyzja

Schemat pracy z przewagami

Segment klientów Nasza komunikacja Komunikacja klienta Nasza  reakcja

Nowa propozycja





We współczesnym świecie, gdzie komunikaty przesyłane są z prędkością światła a klient 
klikając w narzędzie marketingowe może dokonać zakupu, odrębne działy sprzedaży i 
marketingu przestają być skuteczne!

Dział sprzedaży i marketingu powinien być ze sobą zintegrowane na poziomie zarządzania, 
idei, narzędzi i celów.



Przewagi 
konkurencyjne stają się 
mantrą działu sprzedaży 

i marketingu…



… oraz całej organizacji!!!



Forma w komunikacji z klientem jest 
bardzo ważna.

Jednak sama forma nic nie sprzeda.

Sprzedaje treść!

Najważniejsza treść to 
przewagi konkurencyjne.



Przewagi to obietnica! 
Tylko czekać aż klient 

powie sprawdzam!  



Cykl zakupowy klienta

Źródło: https://www.wootric.com/blog/the-customer-journey-mapping-guide-to-getting-started/

Świadomość Rozważanie Zakup Obsługa Lojalność

PR
Radio
TV
Reklama 
prasowo
Outdoor

Marketing szeptany 
(Word of Mouth)

Reklamy Online

Strona startowa

Blog
Strona
internetowa

Sklep

Call Center
Call Center 
IVR

Chat

Promocje na fakturach

Blog

E-mail

Newsletter

Wyszukiwanie

Mailing 
bezpośredni

Digital Billboards

Viral e-mail
Pozostałe strony 
internetowe 

Urządzenia 
mobilne

Cyfrowe punkty styku

„Fizyczne” punkty styku

Jakimi kanałami i w jakiej formie klient pozyskuje  informacje na poszczególnych 
etapach procesu decyzyjnego oraz które kanały mają w tym procesie najistotniejsze 
znaczenie



Przewagi
Konkurencyjne
a słowo na k……



2 Najsilniejsze Motywy
zakupowe klientów B2B

No Risk Know How
Współpraca z dostawcą 
dostarcza mi mało ryzyka, lub je 
eliminuje. Wszystkie ważne dla 
mnie elementy kontraktu są 
zabezpieczone. Dostawca, na 
którym mogę polegać.

Współpraca z dostawcą 
dostarcza mi wiedzy. Dzięki 
jego rozwiązaniom, wiedzy są 
rzeczy, które robię lepiej. 
Współpraca z nim czyni moją 
ofertę lepszą.

Źródło: Tom Snyder, wykład: Sprzedaż w trudnych czasach

Przestrzeń do poszukiwania i 
budowania przewag!



Dla firm, które mają 
zasoby i przewagi
konkurencyjne kryzys 
może się stać okresem 
dużego wzrostu!



Jak rozmawiać o 
Przewagach 
Konkurencyjnych?



Jak rozmawiać o Przewagach Konkurencyjnych? 

CIĄGLE
Wplatając w bieżące rozmowy pytania o to co jest obecnie 
ważne, potrzebne w biznesie waszego klienta.



Firma badawcza               vs                Handlowiec

• Większy zasięg
• Gotowe analizy
• Szybciej
• Dość płytko
• Anonimowo
• Duża grupa
• Nie zna specyfiki
• Nie dopytuje
• Nie angażuje naszego czasu

• Mniejszy zasięg
• Analizy do zrobienia
• Wolniej
• Głęboko
• Nie anonimowo
• Mała grupa
• Zna specyfikę
• Dopytuje
• Angażuje nasz czas?



Jak rozmawiać o Przewagach Konkurencyjnych? 

3/6 Raz na 3 maksymalnie 6 miesięcy umawiaj się z klientem na 
rozmowę o współpracy.

Uprzedź klienta, że celem rozmowy nie jest sprzedaż.

Słuchaj, dopytuj

Nie polemizuj!
Nie argumentuj!
Nie interpretuj!



Jak rozmawiać o Przewagach Konkurencyjnych? 

Rola handlowca w pracy z przewagami:
• Komunikować
• Usłuszeć
• Zbierać informacje
• Testować
• Opiniować
• Kwestionować



Dlaczego klienci mieliby od nas to 
kupić?

1Fundamentalne pytanie o ofertę 

Nawet najlepszy dział sprzedaży nie zastąpi przewag konkurencyjnych.



Jak odkryć przewagi konkurencyjne, 
dzięki którym podbijesz rynek?

grzegorz@barszcz.com.pl T: 697 788 997


