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1. Dlaczego tracimy Klientów?

„Spotkanie to początek. Współpraca to postęp. Pozostanie razem to sukces.”

 Henry Ford

Każdy z nas ma nieco inne powody bycia lojalnym wobec firm, usługodawców, którzy zaspoka-
jają nasze wewnętrzne potrzeby i oczekiwania. Kierujemy się tym, co jest nam najbliższe, zgod-
ne z wewnętrznym systemem wartości i co osobiście uznajemy dla siebie za najkorzystniejsze 
rozwiązanie. Dla jednych z nas jest to cena, dla innych, jakość czy dostępność produktów, a jesz-
cze innych profesjonalizm obsługi. Tym bardziej, gdy spojrzymy na możliwość budowania re-
lacji i zatrzymywania Klientów z poziomu Firmy szczególnie młodzi przedsiębiorcy lub osoby 
stojące u progu rozpoczęcia swojego biznesu mają tendencję do tego by za główną broń przy 
wejściu na rynek przyjąć niską cenę. Dlatego myślę, że zamiast nudnego wstępu przytoczę kil-
ka interesujących badań, które będą drogowskazem dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają 
swoją przygodę z biznesem. 

Pierwsze badania pochodzą z książki, Janelle Barlow i Dianny Maul zatytułowanej „Wartość 
emocjonalna” wydanej w 2000 roku i były myślą przewodnią jej powstania.

Oto powody, dla których Klienci odchodzą do konkurencji?

Rys.1. Powody odchodzenia Klientów do konkurencji. Opracowanie własne.

1 % – inne powody, 

3 % – przeprowadzka,

5 % – zmiana przyzwyczajeń,
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9 % – z powodu ceny,

14 % – z powodu jakości produktu,

 68 % – z powodu złej jakości obsługi Klienta.

Jest to pierwszy dowód, który obala mit, że liczy się tylko cena. 

Drugi dowód to badania, w których wzięło udział 8 800 konsumentów z 16 krajów, reprezentu-
jących każdy przedział wiekowy oraz dochodowy (minimum 500 osób z każdego kraju objęte-
go badaniem). W 16-tce krajów obok Australii, Brazylii, Chin, Czech, Francji, Holandii, Indii, Ka-
nady, Meksyku, Niemczech, Nowej Zelandii, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech była rów-
nież Polska. 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi powstał raport “The Cost of Poor Customer Service: The 
Economic Impact of the Customer Experience and Engagement” (2010). Raport ten ukazuje,     
iż niedostateczny poziom obsługi Klienta powoduje w firmach straty sięgające 338,5 mld USD 
rocznie. Są one związane z całkowitą rezygnacją z usług firmy bądź z przechodzeniem Klientów 
do konkurencji z powodu ich złych doświadczeń z obsługą. Według badania średnia wartość 
każdego straconego Klienta wynosi 243 USD rocznie. Straty zostały zdefiniowane, jako prze-
niesienie transakcji do konkurencji (63% konsumentów) oraz rezygnacja z usług (37% konsu-
mentów). Szacuje się, że średnia wartość każdego straconego Klienta w Polsce wynosi 145 
Euro rocznie. 

Rys. 2. Źródło: The Cost of Poor Customer Service: The Economic Impact of the Customer Experience and 
Engagement. 2010. (www.owocebiznesu.pl).

W trakcie badania poproszono konsumentów, aby wybrali branże, które ich zdaniem najlepiej 
i najgorzej zajmują się obsługą Klienta. Najwięcej pozytywnych ocen otrzymały dobra konsu-
menckie, podróże/hotelarstwo oraz usługi finansowe, a negatywne branża telekomunikacyjna 
oraz agencje rządowe.
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Z powyższych badań wynika bardzo ważny wniosek:

Lojalność Klientów zależy nie tylko od ceny i jakości towaru, ale również od przygotowa-
nia i umiejętności społecznych personelu, ponieważ Klient, oprócz towaru kupuje sobie 
dobre samopoczucie. 

Teraz mam nadzieję, Drogi Czytelniku, że nie masz już wątpliwości, dlaczego warto przeczytać 
dalszą część przewodnika. Tak właśnie, dobrze myślisz, to nic innego jak cenne wskazówki jak 
budować jeden z filarów Twojej Firmy, czyli profesjonalną, pro kliencką postawę wobec Klien-
ta. Doskonalenie się w procesie obsługi jest niezbędne nie tylko ze względu na Klienta, ale rów-
nież ze względu na personel Firmy. Proces uczenia się jest nieodłącznym elementem rozwoju 
umiejętności i warsztatu. Pracownik świadomy swoich gestów, znający typy Klientów, potrafią-
cy rozpoznać ich nastroje i poprowadzić rozmowę, wykorzystujący niezawodnie swój poten-
cjał znajdzie prostą drogę do zaspokojenia potrzeb Klienta. Najgorszą wizytówką dla Firmy jest 
niekompetentny, pozbawiony wiedzy personel, dla którego spotkania z Klientem są wyłącznie 
stresującą walką. 

1. DLACZEGO TRACIMY KLIENTÓW?
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2. Co to jest profesjonalna 
obsługa Klienta?

1. To sposób funkcjonowania w Firmie, który zakłada stawianie Klienta na pierwszym miej-
scu w każdym aspekcie działalności.

2. Komunikowanie się z Klientem w taki sposób, aby wspólnie osiągnąć porozumienie, za-
równo na poziomie racjonalnym (fakty, informacje, działania), jak i emocjonalnym (nie-
werbalne, emocjonalne aspekty relacji).

3. Traktowanie Klienta, jako Partnera, co zakłada troskę o jego potrzeby i powodzenie po-
dejmowanych przez niego działań.

4. Sposób budowania kontaktu, który zakłada inwestowanie czasu i działań w to, aby Klient 
czuł satysfakcję i radość wynikającą z rozpoczęcia i trwania relacji z Firmą. 

Traktuj Klienta jak gościa w Twoim Domu – poczuj się Gospodarzem.

Wtedy Twoi Klienci będą chcieli do Ciebie wracać.

A teraz czas na autodiagnozę i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:

Z czym powinienem się zmierzyć bym mógł powiedzieć, że jestem przygotowany do tego,       
by w oczach Klienta zasłużyć na miano profesjonalisty? 

Po pierwsze – Twoje wiedza i umiejętności techniczne 

Gdy chcesz być profesjonalistą i świadomie rozpoczynać przygodę z własną firmą przeanalizuj 
swój dotychczasowy rozwój. Popatrz chłodnym okiem na swoją wiedzę i umiejętności oraz sam 
oceń na ile jesteś przygotowany do realizacji celu, który sobie wytyczyłeś. To czas, żebyś świa-
domie ocenił, na czym możesz budować nie zamki z piasku, lecz trwałe, strzeliste budowle osa-
dzone na mocnym, trwałym fundamencie. Warto na tym etapie zadać sobie kilka pytań i szcze-
rze na nie odpowiedzieć:

1. Czy moje wykształcenie jest spójne z pomysłem, jaki chcę realizować?

2. Jaką wiedzę posiadam, co, do której jestem przekonany, że jest niezbędna na etapie uru-
chamiania przedsięwzięcia?

3. Co wiem na temat, produktu, usługi, którą chcę oferować Klientom i jakie ma to przeło-
żenie na znajomość rynku?

2. CO TO JEST PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA?
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4. Do kogo będę kierował ofertę?

5. Jaką wiedzę specjalistyczną posiadam by bez przeszkód prowadzić swój biznes?

6. Jakie umiejętności techniczne (obsługa komputera, specjalistycznych urządzeń, płynna 
jazda samochodem, itp.) są moim atutem i tzw. „niezbędnikiem”?

Buduj na swoich mocnych stronach i nie zapomnij zanotować ewentualnych luk, które w so-
bie odkryjesz i tym samym z wielką uwagą zaplanuj proces ich uzupełniania. Nie traktuj swoje-
go przygotowania, jako czegoś, co można odłożyć na bliżej nieokreślony termin i zupełnie za-
pomnieć. 

Zanim staniesz oko w oko z Klientem bądź przygotowany na pytania techniczne i miej do zaofe-
rowania cały wachlarz zawodowej wiedzy i technicznych umiejętności.

Po drugie – Twoje nastawienie 

To czy osiągniesz swój cel zależy w dużej mierze od Twojego nastawienia.

Nastawienie to: 

– stosunek do samego siebie, swoich umiejętności, wiedzy, możliwości,

– stosunek do ludzi, ich intencji, umiejętności, zachowań, 

– sposób reagowania na sytuacje ( szczególnie trudne).

Dlatego też: 

1. Twórz swoje nastawienie, szukając korzyści a nie strat;

2. Myśl o tym, co masz zrobić, a nie o tym, czego nie możesz zrobić;

3. Stwórz silny wewnętrzny mechanizm samokontroli – bądź niezależny 

od niekorzystnych wpływów otoczenia;

4. Planuj swoje działania i nastaw się na sukcesy we wszystkim, co robisz;

5. Traktuj porażki, jako wskazówkę w poszukiwaniu drogi do sukcesu;

6. Traktuj każdą informację zwrotną, jako rezultat Twojego działania; 

7. Jeśli rezultat jest inny, niż oczekujesz – zmień działanie.

Pamiętaj, że silna motywacja i entuzjazm są siłami napędowymi przedsiębiorców. Nie osią-
gniesz wiele w dziedzinie sprzedaży, jeżeli brakuje Ci motywacji i entuzjazmu, wiary w sie-
bie. Naładuj się pozytywnie przed każdym spotkaniem z Klientem i nie zapomnij, aby każdego 
Klienta traktować jak tego najważniejszego. 

Po trzecie – Twoje umiejętności w komunikowaniu się interpersonalnym

Trudno wyobrazić sobie budowanie zaufania i dobrych długotrwałych relacji z Klientem bez 
świadomości swoich umiejętności społecznych. Dobra wiadomość to taka, że w drodze trenin-
gu można je w sobie wykształcić bądź się ich nauczyć. Proces sprzedaży w tym zakresie stawia 
przed każdym wysokie wymagania. Otóż najprostszy katalog umiejętności interpersonalnych 
to: umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność podtrzymywania kontaktów, umiejęt-

2. CO TO JEST PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA?
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ność przekonywania i wywierania wpływu, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
umiejętność prowadzenia negocjacji. 

Szczegółowo opiszę wybrane aspekty komunikowania się interpersonalnego w dalszej części 
poradnika w odniesieniu do pro klienckiego modelu sprzedaży. 

Po czwarte – Twoje cechy osobowości

Wśród nich nie może zabraknąć:

– Empatii – zdolności współodczuwania, to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i moty-
wów działania innych osób;

– Potrzeby działania rozumianej, jako działanie tu i teraz, wiedza o tym, co zrobić, aby zre-
alizować założone cele;

– Odporności na porażki i stres w kontekście traktowania odmowy Klienta, jako naturalne-
go elementu pracy;

– Potrzeby służenia innym, jako wewnętrznej motywacji do robienia czegoś dla innych 
w zamian za docenienie świadczonej usługi.

Osobiście uważam, że empatia to królowa cech. W związku z tym zasługuje w tym poradniku 
na większą uwagę. Można przyjąć, że słowo empatia oznacza szczególnego rodzaju wsłuchi-
wanie się w to, co mówi drugi człowiek. Empatia odgrywa ważną rolę w dobrym funkcjonowa-
niu społecznym człowieka. Pozwala przewidywać konflikty oraz skutecznie je rozwiązywać, kie-
dy już się pojawią, Powoduje także lepsze porozumienie pomiędzy uczestnikami procesu ko-
munikacji. 

Ponadto osoby empatyczne:

– są wyczulone na sygnały emocjonalne i umieją dobrze słuchać innych osób,

– wykazują się wrażliwością na sprawy związane z emocjami innych osób i chęcią zrozu-
mienia ich punktu widzenia,

– chętnie pomagają innym, opierając się o zrozumienie ich potrzeb i odczuć,

– unikają dokonywania pochopnych ocen i publicznego ich wyrażania. 

Chcę Ci poprzez to powiedzieć, że empatia to fundament komunikowania się i tym samym 
klucz do potrzeb i emocji każdego Klienta. W końcu sprzedaż dotyczy nie tylko produktów czy 
usług, ale przede wszystkim ludzi i ich potrzeb. 

Trójkąt satysfakcji

Reasumując profesjonalny przedsiębiorca potrafi dążyć do maksymalizowania satysfakcji Klien-
ta, ponieważ jest świadomy tego, iż lojalność buduje się przez satysfakcję. Natomiast satysfak-
cja Klienta zależy, od jakości kontaktu w trzech obszarach: 

2. CO TO JEST PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA?
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1) Psychologicznym, który dotyczy relacji, jaką Klient ma z obsługą. Potrzeby psychologicz-
ne mogą być zaspokojone poprzez: zrozumienie potrzeb, pozytywne nastawienie oraz 
indywidualne traktowanie każdej osoby;

2) Merytorycznym, który dotyczy szeroko rozumianej wiedzy personelu na temat możliwo-
ści działania, procedur, przepisów, jak również możliwości uzyskiwania sprawdzonej, rze-
telnej, pewnej informacji; 

3) Proceduralnym, który dotyczy czasu i jakości załatwienia sprawy. Zaspokojenie potrzeb 
w tym obszarze związane jest z dbałością o jasność i czytelność procedury. Bardzo istotne 
są tutaj kwestie, jak: bieżące informowanie Klienta o postępach w załatwieniu jego spra-
wy i łatwość kontaktu. 

I takim sposobem doszliśmy do istoty rozważań, czyli tego, czego oczekuje Klient. Warto 
uwzględnić te cztery potrzeby i przyjąć, jako wartości w planowaniu strategicznym swojej Fir-
my. Potrzeby te, to: 

Szacunek

Zainteresowanie sprawami Klienta

Prawo do rzetelnej i merytorycznej informacji 

Poczucie załatwienia sprawy
 

Możesz to dać Klientowi świadomie współpracując z nim w pro klienckim modelu sprzedaży.

2. CO TO JEST PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA?
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3. Istota pro klienckiego      
modelu sprzedaży 

ZAUFANIE – POTRZEBA – PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU – ZAMKNIĘCIE 

Etap 1 – Wzbudzenie zaufania 

Otwarcie służy przekonaniu Klientów, że warto poświęcić Ci czas:

– Powitanie Twoją pierwszą i ostatnią szansą na nawiązanie kontaktu z Klientem; 

– Siła pierwszego wrażenia – to działa.

Myśl przewodnia etapu I: Podstawą dobrych relacji jest wzbudzanie zaufania i początek „zielo-
nego mostu” łączącego dwa różne światy. 

Etap 2 – Analiza potrzeb 

Czas dowiedzieć się, czego pragną Twoi Klienci?:

– Aktywne poznanie potrzeb Klienta, jako pomoc w rozwiązywaniu problemów; 

– Aktywne słuchanie i instrumenty aktywnego słuchania: odzwierciedlanie, parafraza,

precyzowanie, podsumowanie, zadawanie pytań; 

– Istota leja sprzedażowego. 

Myśl przewodnia etapu II: Odkrywając potrzeby Klienta, nie tracisz czasu, próbując sprzedać 
nieodpowiednie ogłoszenie. 

Etap 3 – Propozycja możliwości rozwiązania problemów 

Czas prezentacji oraz możliwość przezwyciężania zastrzeżeń:

– Oferta (produkt, usługa) szyta na miarę Klienta;

– Język korzyści; 

– Słuchaj – Badaj – Mów.

Myśl przewodnia etapu III: Prezentacja z perspektywą korzyści i obniżania niepewności.

Etap 4 – Potwierdzenie i zamknięcie 

3. ISTOTA PRO KLIENCKIEGO MODELU SPRZEDAŻY
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Czas na konfrontację:

– Uzyskanie zgody Klienta; 

– Odmowa Klienta i co dalej?

Myśl przewodnia etapu IV: Kto nie zapyta, ten się nie dowie. 

To jeszcze nie koniec – Dopełnieniem procesu jest kontakt posprzedażowy

Zbieraj feedback i podnoś swoją, jakość obsługi.

Myśl przewodnia, to: Witaj przygodo – czas wspólnej podróży.

ZAUFANIE – POTRZEBA – PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU – ZAMKNIĘCIE 

Rysunek 3. Schemat pro klienckiego modelu sprzedaży. Opracowanie własne. 

3. ISTOTA PRO KLIENCKIEGO MODELU SPRZEDAŻY
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4. Pojęcie i istota komunikacji 
interpersonalnej 

W związku z tym, iż w poszczególnych etapach procesu sprzedaży będę wielokrotnie odwoły-
wała się do komunikacji interpersonalnej i jej roli w profesjonalnej obsłudze Klienta ukierunko-
wanej na budowanie długotrwałych relacji, w związku z tym zanim dokonam opisów poszcze-
gólnych etapów poświęcę odrobinę czasu temu zagadnieniu.

Pojęcie „komunikowanie” wywodzi się od łacińskiego czasownika communico”, „communica-
re (uczynić wspólnym, połączyć; przekazać wiadomości, naradzać się) i rzeczownika commu-
nio (wspólność). 

Komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jednostka 
przekazuje i otrzymuje informacje podczas kontaktów z innymi. Mową, mimiką, pantomimiką   
i intonacją głosu, przekazujemy sobie określone informacje (Augustynek 2008). W ujęciu Nęc-
kiego (1996) komunikacja interpersonalna, to podejmowanie w określonym kontekście sytu-
acyjnym wymiany werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnię-
cia lepszego poziomu współdziałania.

Rysunek 4. Schemat modelu komunikacji dwukierunkowej. Opracowanie własne.

W komunikacji interpersonalnej mamy do czynienia z dwukierunkowym komunikowaniem 
się. Bohaterowie komunikacji to nadawca i odbiorca. Sprzężenie zwrotne pozwala nadawcy na 
udoskonalenie i doprecyzowanie komunikatu. Odbiorcy przez możliwość zadawania pytań le-
piej rozumieją komunikat, co zwiększa ich pewność siebie. Ten sposób porozumiewania się jest 
niezbędny w przekazywaniu komunikatów skomplikowanych, czy też ustalaniu z Klientem ter-
minów i wspólnych warunków transakcji. Ma on dodatkowo, przez możliwość wypowiedzenia 

4. POJĘCIE I ISTOTA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ 
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się i zadawania pytań aspekt motywacyjny i buduje relację partnerską pomiędzy uczestnikami 
komunikacji. Otwarta, nastawiona na potrzeby Klienta komunikacja jest jednym z podstawo-
wych czynników obsługi Klienta. Praktyczny wymiar komunikacji to zdolność docierania do od-
biorcy z jasnym i zrozumiałym komunikatem, oraz umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

Warto podkreślić, ze komunikacja z Klientem odbywa się na dwóch poziomach:

1) treściowym (racjonalnym) – obejmuje treść wszystkiego, co mówimy, 

2) relacyjnym (emocjonalnym) – odnosi się do stosunku, jaki istnieje między komunikują-
cymi się osobami, czyli do: emocji, układu ról, nastawień, przeżyć.

Poziom relacyjny, jest kluczowy dla obsługi Klienta i jego zadowolenia z kontaktu. Jest on 
związany z emocjami Klienta dotyczącymi zarówno sposobu stosowania procedur, jak i umie-
jętności osoby, z którą się komunikuje Klient. Komunikaty do poziomu relacyjnego, wysyłamy 
poprzez m.in. sposób autoprezentacji (w szczególności pierwsze wrażenie), słowa w określo-
nym kontekście (formuły grzecznościowe), emocjonalne zabarwienie komunikatów treścio-
wych, brzmienie i ton głosu, szybkość mówienia. Ma to bezpośredni związek z pro Klienckim 
procesem sprzedaży.

Zachęcam Cię teraz do pogłębienia wiedzy oraz poznania specyfiki poszczególnych etapów 
procesu sprzedaży. 

4. POJĘCIE I ISTOTA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ 
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5. Etapy pro klienckiego    
modelu sprzedaży

5.1. Etap 1 – Wzbudzenie zaufania 

W ramach tego etapu w szczególności chcę przekazać Ci informacje na temat komunikacji po-
zawerbalnej, pierwszego wrażenia oraz ich związku z budowaniem zaufania i relacji z Klien-
tem.

Od samego początku należy być przekonanym o tym, że powitanie to Twoja pierwsza i ostat-
nia szansa na nawiązanie kontaktu z Klientem. Relacja nawiązuje się już podczas pierwszego 
kontaktu. Pierwszy kontakt z Klientem i powitanie to moment, którego nie masz szansy powtó-
rzyć. Ma to znaczący wpływ na osiąganie celu, budowanie wiarygodności, tworzenia dobrego 
klimatu. Pierwsze wrażenie jest odruchem instynktownym, trwającym kilka sekund, to obraz, 
który tworzymy sobie patrząc na drugiego człowieka. W mgnieniu oka umysł, bez udziału świa-
domości, ocenia, czy polubimy daną osobę, czy nie. Każdy z nas prawdopodobnie doświadczył 
odczucia, kiedy „od pierwszego spojrzenia” czuł sympatię lub niechęć do całkiem obcej osoby, 
niepopartą realnymi przesłankami. Obraz ten jest zabarwiony emocjami, długo się utrzymu-
je i silnie wpływa na nasze zachowania. Co się składa na to jak jesteśmy postrzegani? Według 
światowej sławy specjalisty - Aberta Mehrabian z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles               
na ogólne wrażenie o rozmówcy składa się 55% informacji i wrażeń przekazywanych językiem 
ciała, 38 % informacji i wrażeń przekazywanych tonem głosu i 7 % informacji i wrażeń przeka-
zywanych poprzez słowa. Głównym źródłem informacji, zatem pozostaje komunikacja pozaję-
zykowa, czyli mowa ciała.

 Rys. 5 Kluczowe elementy pierwszego wrażenia. Opracowanie własne.
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To, co naprawdę ważne – słyszymy i widzimy zmysłami.

Komunikowanie niewerbalne uzupełnia i wzmacnia przekaz ustny, wymaga zaangażowania 
zmysłów, tworzy go kilka grup sygnałów:

1) kinezyka – mowa ciała (mimika, gesty, ruchy ciała),

2) parajęzyk:

– cechy wokalne głosu (ton, barwa, wysokość głosu, modulacja i tempo mówienia),

– interferencje wokalne (wzajemne oddziaływanie na siebie cech głosu i dźwięki wokalne, 

 jak „uf”, „ach” „…eee” itp.), 

3) samoprezentacja człowieka (m.in. wygląd fizyczny, budowa ciała, ubranie, fryzura, ma-
kijaż),

4) dotyk (uścisk dłoni, poklepywanie, obejmowanie),

5) proksemika (zachowanie dystansu i relacji przestrzennych między komunikującymi się 
osobami), 

6) chronemika (wykorzystanie czasu, jako sygnału komunikacyjnego, np. oczekiwanie, 
punktualność, czas trwania jakiegoś zdarzenia),

7) elementy otoczenia takie jak: temperatura, oświetlenie, kolor (mogą wpływać na zacho-
wania ludzi, stymulować ich bądź odstraszać).

Chcę przybliżyć Ci teraz kilka wybranych form komunikacji niewerbalnej mających szczegól-
ne znaczenie w kontakcie z Klientem:

Twój wyraz twarzy stanowi najbardziej wymowny sposób komunikacji niewerbalnej. Sposób, 
w jaki mówimy poruszając wargami, układ ust i brwi podczas rozmowy, grymas twarzy, wyraz 
oczu – to wszystko świadczy o naszym stanie emocjonalnym oraz najczęściej jest pierwszą re-
akcją na komunikat nadawany przez Klienta. 

I chociaż czasami chcielibyśmy coś ukryć przed naszym rozmówcą, to nagła zmiana wyrazu 
twarzy zdradzi nasze prawdziwe odczucia i opinie. Dzieje się to tak szybko, że nie zdajemy so-
bie nawet z tego sprawy. Dlatego też swoje uzasadnienie znajduje powiedzenie, że „twarz po-
wie szybciej, niż pomyśli głowa”. 

Kontakt wzrokowy odkrywa Twój stosunek do Klienta. Czasami zdarza się, że chcesz ukryć swo-
je niezadowolenie, rozczarowanie lub żal i wymuszasz uśmiech na swojej twarzy. Ktoś obser-
wując Cię z pewnej odległości może nie dostrzec, że to tylko gra. Ale spoglądając w Twoje oczy, 
prawie zawsze odkryje prawdę. Dlaczego tak się dzieje? Cały sekret polega na tym, że oczy nig-
dy nie kłamią i są „zwierciadłem naszej duszy”. 

W zależności od tego, czy i jak patrzysz na drugą osobę oraz jak długo utrzymujesz kontakt 
wzrokowy, ludzie są mniej lub bardziej zainteresowani Twoim towarzystwem i podtrzymywa-
niem konwersacji. Powinniśmy starać się nie unikać kontaktu wzrokowego, gdyż może to zo-
stać odebrane, jako objaw znudzenia albo braku szczerości lub zdecydowania. Z drugiej jednak 
strony nie przesadzajmy i nie wpatrujmy się w partnera bezustannie, gdyż zostanie postawiony 
w niezręcznej sytuacji i w efekcie może utrudniać to wzajemne komunikowanie się.

5. ETAPY PRO KLIENCKIEGO MODELU SPRZEDAŻY
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Gesty i inne ruchy ciała towarzyszą niemal każdej rozmowie. Gdy mówimy, bardzo często po-
magamy sobie „kreśląc” rękoma w powietrzu różne kształty, kiwamy głową, podrapujemy się za 
uchem, uderzamy się w piersi, zaciskamy pięści, grozimy palcem, itp. Każdy z tych gestów ma 
swoje znaczenie. Stanowią one w ten sposób nieodłączny element procesu komunikowania się 
oraz ważne dopełnienie komunikacji werbalnej. Mogą one również stanowić sygnały o naszym 
samopoczuciu lub stanie emocjonalnym. Ziewając – sygnalizujemy zazwyczaj zmęczenie, sen-
ność lub znudzenie. Wymachując rękoma możemy wyrazić swoją złość, ale również podkreślić 
wagę tego, o czym mówimy. Gesty w zależności od pełnionej funkcji, dzielimy na:

• emblematory (niewerbalne substytuty konkretnych słów, np. znak słuchawki, znak ilu-
strujący, że czas minął),

• afektatory (niewerbalne zachowania, które odzwierciedlają intensywność odczuwanych 
emocji, np. skrzyżowanie nóg, czy rąk, częste zmiany postawy ciała),

• ilustratory (niewerbalne zachowania, które służą uplastycznianiu wypowiedzi, np. opo-
wiadając o małym dziecku gestykulujemy, by dokładniej, wierniej opisać jego małe pa-
luszki, raczki itp.),

• regulatory (niewerbalne zachowania, które pomagają synchronizować przebieg rozmo-
wy, np. zmiana postawy i ułożenia ciała, skinienie głową),

• adaptatory (zachowania niewerbalne, które służą zaspokojeniu określonych potrzeb fi-
zycznych, lub psychicznych, np. obgryzanie paznokci, jako przejaw zdenerwowania, krę-
cenie się na krześle, jako przejaw zniecierpliwienia. Jako ciekawostkę warto wiedzieć,       
że kiedy ujawniamy informacje na temat wewnętrznych stanów, np. opowiadamy o swo-
ich przeżyciach, wówczas najczęściej dotykamy lewej strony naszego ciała. Kiedy nato-
miast doświadczamy obawy w związku z nawiązaniem kontaktu z nową osobą, najczę-
ściej dotykamy prawej strony naszego ciała).

W pierwszym kontakcie z Klientem niezwykle ważne jest zapanowanie nad adapterami, które 
będą psuły nasz profesjonalny wizerunek oraz efektorami, które mogą zniechęcać Klienta do 
nawiązania kontaktu z nami. Na tym etapie ważne jest, aby zapamiętać, że odpowiednio do-
brane i stosowane gesty oraz inne ruchy ciała niezwykle pomagają w budowaniu zaufania oraz 
wpływają na zachowania innych osób. 

Wygląd zewnętrzny i higiena osobista to cechy, które wywierają silne wrażenie na ludziach        
i albo będą ułatwiać proces komunikowania się, albo stworzą barierę. Należy przywiązywać 
wiele uwagi do swojego wyglądu, ubioru, schludności. Ludzie, którzy są schludni, dobrze ubra-
ni mają większą szansę powodzenia w kontakcie z drugim człowiekiem. Zazwyczaj cechom wy-
glądu zewnętrznego, przypisuje się cechy osobowości. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że pie-
czołowicie dobrany strój i dodatki świadczą tym samym o charakterze rozmówcy.

Uśmiech również stanowi jedną z form mowy niewerbalnej. Może być on miły, zachęcający, cie-
pły, nieśmiały albo ironiczny, złośliwy, ośmieszający, lekceważący. Warto, więc zastanowić się 
jak odbierają nasz uśmiech inne osoby i na ile on może mieć wpływ na nawiązanie, podtrzyma-
nie lub zakończenie komunikacji werbalnej.

Niezaprzeczalnego znaczenia nabierają również niewerbalne aspekty mowy podkreślające 
znaczenie przesłanych komunikatów oraz nasz stosunek do tego, co i o czym mówimy. Bar-
dzo często wyrokują one również o skuteczności wysyłanego przez nas komunikatu. A należą           
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do nich: intonacja i barwa głosu, tempo i rytm mówienia, sposób akcentowania naszych od-
czuć i emocji. Osoby z niższą barwą głosu uznawane są za „budząca zaufanie” mają dużą szan-
sę na dobrą relację z Klientem. Należy unikać zbyt szybkiego tempa mówienia (oznaka zdener-
wowania, wprowadzanie chaosu, napięcia), zarówno protekcjonalnego jak i przymilnego tonu 
(okazywanie wyższości, utrata zaufania, brak akceptacji na dalszy kontakt). 

Od samego początku należy również zdawać sobie sprawę z utrzymania tzw. dystansu w kon-
takcie z drugim człowiekiem. Odległość od partnera jest związana z relacją zachodzącą mię-
dzy dwiema osobami i walką o własne terytorium psychologiczne. Im większa jest nić sym-
patii i otwartość łącząca osoby, tym odległość utrzymywana między nimi podczas rozmów 
jest mniejsza – i odwrotnie. Jeżeli odczuwamy do kogoś niechęć lub się go obawiamy, a oso-
ba  ta stara się być zbyt blisko nas instynktownie zawsze będziemy się przed tym bronić i dą-
żyć do utrzymania bezpiecznego dystansu przestrzennego. Poniżej przedstawiam cztery stre-
fy dystansu:

1. Strefa intymna (15-45 cm). Jest to najbardziej intymna i najsilniej strzeżona strefa. Każ-
dy człowiek uważa ją za swoją własność i dopuszcza do niej tylko osoby uczuciowo z nim 
związane. Jest to strefa ściśle intymna; 

2. Strefa osobista (46-122 cm).Taką odległość utrzymujemy podczas kontaktów społecz-
nych (np. w biurze) i towarzyskich (np. przyjęcia u znajomych); 

3. Strefa społeczna (1,22-3,6 m). Taką odległość zachowujemy w stosunku do nieznajo-
mych nam osób w tym naszych Klientów; 

4. Strefa publiczna (powyżej 3,6 m). Jest to odległość, którą staramy się zachować zwraca-
jąc się do większej ilości osób. 

Musimy mieć świadomość, że w zależności od tego czy mamy poszanowanie dla przestrze-
ni osobistej innych osób czy nie zostaniemy przez nich zaakceptowani lub odrzuceni. Nasze 
wtargnięcie w cudzą przestrzeń powoduje agresję, wycofanie i niechęć tej osoby. Jeżeli potra-
fimy szanować przestrzeń innych osób jesteśmy odbierani pozytywnie. Miejsce na bezpieczny 
kontakt z Klientem jest w sferze publicznej. Potocznie używa się stwierdzenia, że odległość od 
Klienta na wyciągnięcie swojej ręki jest zachowaniem strefy bezpieczeństwa w kontakcie z dru-
gim człowiekiem. 

Atuty w pierwszym kontakcie z Klientem, to:
uśmiech, kontakt wzrokowy, pewny głos, swoboda wypowiedzi, zachowanie przestrzeni.

5.2. Etap 2 – Analiza potrzeb 

Analiza potrzeb Klienta to kluczowy moment w całym procesie sprzedaży. Tylko wtedy, kiedy 
wyjdziesz naprzeciw oczekiwaniom Klienta jesteś w stanie spełnić jego oczekiwania. Potrzeby 
to kompas, którym powinieneś kierować się prowadząc transakcję.

Potrzeba jest przyczyną, dla której Klient podejmuje działanie zmierzające do zakupu produk-
tu czy usługi. Gdy będziesz przekonany o tym, że nie tylko próbujesz coś sprzedać, ale przede 
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wszystkim zaspakajasz potrzeby Klienta jesteś bliski sukces, bo ważniejsze jest rzeczywiste za-
dowolenie Klienta. Bo zadowolony Klient, to stały Klient, czyli ktoś, z kim budujemy długotrwa-
łe relacje, licząc na jego wielokrotne wizyty czy zamówienia.

Mówiąc o potrzebach warto odwołać się do hierarchii potrzeb w/g A. Maslowa. Zdaniem Ma-
slowa zachowanie się człowieka wynika z jego dążenia do zaspokojenia potrzeb, a nie chwilo-
wych stanów emocjonalnych. Zakłada on, że człowiek ma określony zespół potrzeb, które za-
spokajać powinien w określonej kolejności. Mechanizmem sterującym ludzkimi zachowania-
mi według Maslowa są potrzeby, pojmowane, jako brak czegoś, wywołujący jednocześnie dą-
żenie do zaspokojenia tego braku. Potrzeby te tworzą układ hierarchiczny, który Maslow obra-
zuje w postaci piramidy.

Rys.6. Piramida potrzeb A. Maslowa. Opracowanie własne 

Łatwiej będzie Ci rozmawiać z Klientem o jego potrzebach, jeżeli będziesz miał świadomość 
tego, które potrzeby odzwierciedla Twój produkt czy usługa.

Tab. 1. Potrzeby i możliwość ich zaspakajania

Potrzeby Wskazówki dla przedsiębiorców

Potrzeby fizjologiczne służą zaspokojeniu podstawo-
wych wymagań organizmu, tzn. wody, pokarmu, tle-
nu itd.

- sektor rolno-spożywczy
- sektor tekstylny

Potrzeba bezpieczeństwa to unikanie bodźców zagra-
żających życiu lub zdrowiu, a szerzej - dążenie do sta-
bilizacji, spokoju w życiu, uwolnienia się od niepewno-
ści i lęku.

- sektor medyczny
- sektor ubezpieczeń
- edukacja
- rozrywka 
- transport indywidualny i zbiorowy 
- budownictwo mieszkań 
- meblarstwo i wyposażenie wnętrz 
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Potrzeba przynależności i miłości to dążenie do utrzy-
mywania bliskich, serdecznych kontaktów między 
ludźmi. Niezaspokojenie tej potrzeby prowadzi do osa-
motnienia i depresji.

– produkty, usługi kierowane do wybranych, 
specyficznych grup i jest używany przez człon-
ków grupy akceptowanej przez konsumen-
ta np. linia kosmetyków dla kobiet + 45, pły-
toteka rockowa dla osób identyfikujących się             
z charakterem muzyki

Potrzeba szacunku to dążenie do pozytywnej oceny 
samego siebie, pragnienie bycia osobą silną, kompe-
tentną oraz szanowaną, uznawaną, docenianą przez 
innych. Niezaspokojenie powoduje poczucie niższości.

– podkreślanie, że używanie danego produktu 
nadaje Klientowi specjalnej ważności, (posia-
danie danego produktu przynosi uznanie i za-
szczyt). Ważne z punktu widzenia higieny i sa-
mopoczucia człowieka

Potrzeba samorealizacji to dążenie do najlepszego zre-
alizowania swoich możliwości oraz maksymalnego wy-
korzystania swoich talentów.

– dobra luksusowe
– specyficzne dobra, które pozwalają rozwi-
jać się, wspinać wyżej korzystającym z nich 
ludziom 

Źródło: Opracowanie własne 

Ale oczywiście, aby zaspokoić potrzeby, trzeba je najpierw poznać. Twoim zadaniem nie jest 
odgadywanie, czego Klient poszukuje, tylko świadome uczestniczenie w odkrywaniu jego po-
trzeb poprzez aktywne słuchanie.

Aktywne słuchanie

Umiejętność słuchania jest podstawowym narzędziem dobrego kontaktu i osiągnięcia porozu-
miewania z Klientem. Zbyt często zapominamy, że komunikacja (dialog) składa się z mówienia 
i słuchania. Zazwyczaj koncentrujemy się na mówieniu i przekonywaniu rozmówcy. Aktywne 
słuchanie jest wyrazem zainteresowania, akceptacji, zaufania, życzliwości i sympatii dla Klien-
ta. Dlatego też aktywne słuchanie jest tak bardzo istotne w komunikacji i tak bardzo pomaga w 
nawiązywaniu partnerskiego kontaktu.

Słuchanie może być utrudnione, jeżeli w kontakcie z rozmówcą dochodzą do głosu emocje, 
zdenerwowanie, napięcie, gdyż wtedy trudno koncentrować uwagę na partnerze. Najczęściej 
skupiamy się na sobie, na własnych emocjach, na obronie przed atakiem drugiej strony. W ta-
kich sytuacjach bardzo pomaga posługiwanie się parafrazą i innymi technikami aktywnego słu-
chania.

Większość ludzi skupia się na mówieniu, uzasadnianiu swoich racji, wygłaszaniu swoich poglą-
dów, błyskotliwej argumentacji. Ludzie często traktują komunikację, jako proces jednostronny: 
„ja mówię – ty słuchaj”. Tymczasem okazuje się, że dla dobrej komunikacji umiejętność słucha-
nia jest równie ważna, a może nawet ważniejsza niż umiejętność mówienia. 

Słuchać aktywnie to znaczy koncentrować się na rozmówcy i na tym, 
co ma nam do powiedzenia.

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy słyszeniem a słuchaniem. Słyszenie jest procesem, któ-
ry w minimalnym stopniu podlega naszej świadomej kontroli. Słuchanie zaś jest aktywnym pro-
cesem odbierania informacji, którym możemy świadomie sterować. 
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Umiejętność słuchania:

– buduje zaangażowanie partnerów oraz pozytywne relacje między nimi,

– stwarza szansę dotarcia do istotnych zagadnień i emocji partnerów,

– umożliwia poszerzenie wiedzy o rozmówcy,

– daje więcej czasu na przygotowanie własnej odpowiedzi, 

– umożliwia sprawdzenie zrozumienia kontaktu,

– jest instrumentem sprawowania kontroli nad konwersacją;

Należy pamiętać, że aktywne słuchanie, to również zachęcanie nadawcy do wypowiedzi po-
przez pokazywanie mu, że jest słuchany oraz, że to, co mówi jest ważne i interesujące. Trzeba, 
więc zachęcać drugą osobę do wypowiadania się i pokazywać, że właśnie do niej, w obecnej 
chwili należy nasz czas i uwaga. 

Techniki aktywnego słuchania

Pomocne w aktywnym słuchaniu jest umiejętne stosowanie następujących technik:

1) Odzwierciedlanie

Odbiorca może pokazać nadawcy zarówno to, co zrozumiał z jego słów, jak i sposób w jaki ode-
brał jego emocje. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy rozmawiamy o rzeczach ważnych         
i poruszających. Aby rozmówca czuł się do końca wysłuchamy i zrozumiany, pomocne jest oka-
zanie mu (pozycją ciała, tempem mówienia, siłą głosu czy mimiką), że odwzajemniamy również 
jego przeżycia. Technika ta polega na „odbijaniu jak w lustrze” reakcji emocjonalnych rozmów-
cy oraz odwołuje się do zachowań empatycznych i służy do przekazania naszemu rozmówcy, 
że rozumiemy jego odczucia i nastrój;

2) Parafraza

Jest to technika polegająca na opowiedzeniu własnymi słowami tego, co powiedział nadaw-
ca. Nie należy jej mylić z powtórzeniem (przytoczeniem słów nadawcy) - badania wykazują, że 
wśród nadawców poczucie bycia zrozumianym jest wyższe, kiedy rozmówca parafrazuje ich 
wypowiedź, niż kiedy ją powtarza. Parafraza upewnia rozmówcę, że go rozumiemy.

Posługiwanie się parafrazą:

> pozwala odbiorcy na usystematyzowanie wypowiedzi nadawcy,

> ułatwia śledzenie wypowiedzi nadawcy,

> pozwala szybko skorygować zaistniałe błędy w rozumieniu przekazu,

> ułatwia trzymanie się tematu,

> pokazuje nadawcy, czy i jak jest rozumiany przez odbiorcę,

> zwalnia tempo rozmowy, co jest ważne zwłaszcza wtedy, gdy zaczynają występować sil-
ne emocje u osób rozmawiających.
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Parafrazę zwykle zaczynamy od zwrotów typu:

• O ile dobrze zrozumiałem…

• Z tego co powiedziałeś rozumiem, że…

• A więc twierdzi Pan, że…

3) Precyzowanie

Często towarzyszy parafrazowaniu. Oznacza zadawanie pytań, aż do uzyskania jak najpełniej-
szego obrazu sytuacji. Precyzowanie to jednocześnie prośba o więcej informacji, więcej wyja-
śnień. Pomaga również wyostrzyć uwagę samemu odbiorcy, tak by mógł skupić się na szczegó-
łach, a nie tylko na ogólnych stwierdzeniach nadawcy;

4) Podsumowanie

Służy do wypunktowania najważniejszych kwestii, o których była mowa. Podczas rozmowy 
zwykle porusza się wiele tematów, z których nie wszystkie są istotne dla meritum sprawy. Pod-
sumowanie jest narzędziem pomagającym usystematyzować przebieg rozmowy – co zosta-
ło powiedziane, które tematy wymagają rozwinięcia, jakie nasuwają się wnioski. Jest niejako 
sprawdzianem, czy plan rozmowy jest realizowany, służy także lepszemu zapamiętaniu poru-
szonych problemów;

5) Zadawanie pytań

Dlaczego warto pytać?

> aby zdobyć informacje,

> aby oszczędzić czas,

> aby mieć chwilę na zastanowienie,

> aby okazać zainteresowanie,

> aby upewnić się, że zrozumieliśmy rozmówcę,

> aby sparafrazować wypowiedź rozmówcy,

> aby kontrolować czy rozmówca nas słucha,

> aby sprowokować rozmówcę do zajęcia stanowiska,

> aby przejąć kontrolę nad rozmową,

> aby skonkretyzować wypowiedzi rozmówcy;

Funkcje pytań:

1) informacyjna:

• zdobycie informacji, 

• sprawdzenie, czy dobrze zrozumiało się drugą stronę;

2) psychologiczna:
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• okazywanie zainteresowania, gotowość pomocy,

• umożliwienie drugiej stronie wypowiedzenia się, 

• okazanie drugiej stronie, że się ja rozumie,

• wciągnięcie drugiej strony w rozmowę, 

• uzyskiwanie potwierdzenia; 

3) kontroli nad procesem:

• jeżeli pytania są odpowiednio zadawane, pozwalają utrzymać kontrolę nad sytuacją, pro-
wadzić rozmowę w odpowiednim kierunku. 

Rodzaje pytań

1) Pytania otwarte pozwalają:

• rozpocząć rozmowę, tak jak chce tego rozmówca, 

• przywołać szerokie pole wypowiedzi, 

• zebrać dużą ilość informacji dotyczących pragnień, odczuć, zainteresowań, potrzeb, 
zmian, a nie tylko powierzchownych opinii i motywów mało znaczących, 

• budować atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia;

Uwagi techniczne:

• Często zaczynają się od słów „co”, „jak”, „z jakiego powodu”, „co sądzisz o…”, „jak chciałbyś?”

Przykład: Co jest dla Pani najważniejsze, jeżeli chodzi o…?

2) Pytania alternatywne pozwalają: 

• zawęzić pole rozmowy do obszaru poszukiwań,

• uzyskać istotne dla nas konkretne informacje,

• zbadać szybkość podejmowania decyzji;

Uwagi techniczne:

• Pytania te powinny być stosowane po pytaniach otwartych; 

• Nie powinny być nadużywane;

Przykład: Planuje Pan zakup dla syna czy córki?

3) Pytania o opinię (sondujące) pozwalają:

• utrzymać dobrą atmosferę podczas rozmowy,

• poznać system wartości,

• sprawdzić samodzielność tworzenia i odwagę wypowiadania sądów,

• określić poziom indywidualizmu osoby;

Przykład: Jak Pani sadzi, który wzór i kolor torebki będzie idealnie komponował do Pani urody?
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4) Pytania refleksyjne pozwalają:

• nawiązać w delikatny sposób do kwestii niejasnych, budzących wątpliwości,

• skłonić rozmówcę do głębszej analizy danego zjawiska;

Przykład: Proszę zastanowić się nad korzyściami wynikającymi z 5-letniej gwarancji i podjąć 
ostateczną decyzję.

5) Pytania zamknięte pozwalają:

• w szybki i jednoznaczny sposób uzyskać odpowiedź, 

• sprowadzić rozmowę na interesujący nas tor ograniczając skłonność do gadulstwa i ucie-
czek w nieistotne dygresje lub inne tematy. 

Uwaga techniczna: 

• zwykle zaczynają się od czasownika lub słowa „czy”,

• seria następujących po sobie pytań zamkniętych zamyka komunikację, wprowadza at-
mosferę przesłuchania i czyni rozmówcę biernym uczestnikiem, 

• stosowanie pytań zamkniętych jest najbardziej uzasadnione w końcowej fazie rozmowy; 

Przykład: Czy chce skorzystać Pani z dogodnego systemu ratalnego?

Odpowiedź, jaką otrzymasz będzie zależała od pytania, jakie zadasz.

Wskazówka: Nie zadawaj pytań zbyt rozbudowanych, niejasnych, zagrażających, bo ryzykujesz, 
że Twój rozmówca nie uchwyci istoty i znaczenia Twojego pytania i tym samym nie zrozumie,    
o co pytasz oraz odpowie dla świętego spokoju „nie wiem.”

Kiedy, jakie pytania? – Lejek sprzedażowy.

Rys. 6. Schemat lejka sprzedażowego. Opracowanie własne.
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Tabela 2. Najczęściej popełniane błędy w kontakcie z Klientem

Rodzaj błędu Niebezpieczeństwo Rozwiązanie

1. Zbyt rzadki kontakt 
wzrokowy

Powoduje u Klienta wrażenie niepew-
ności.

Patrzeć w oczy, zwłaszcza słucha-
jąc wypowiedzi rozmówcy. Podczas 
własnej wypowiedzi można czasem 
przerywać kontakt wzrokowy, unosić 
wzrok, co daje wrażenie zastanawia-
nia się, myślenia.

2. Zbyt szybkie i częste 
ustalenia

Podejmowanie decyzji za Klienta, gdy 
ten nie jest jeszcze gotowy; tworzy to 
wrażenie traktowania go jak dziecka, 
za które podejmuje się decyzje „oczy-
wiste” lub takie, których on wcale nie 
ma ochoty podjąć.

Powstrzymać się przed ubieganiem 
rozmówcy w podejmowaniu decyzji; 
zadawać pytania otwarte.

3. Formułowanie zbyt 
długich, skomplikowa-
nych zdań

Rozmówca ma wrażenie chaosu in-
formacyjnego, braku selekcji i akcen-
towania najważniejszych informacji; 
pojawiają się kłopoty z koncentracją 
uwagi, co może prowadzić rozmów-
cę do irytacji

Formułować krótkie, jasne zdania 
odwołujące się do wyobraźni; po-
wtarzać i podkreślać najważniejsze 
informacje.

4. Zbyt szybkie tempo 
wypowiedzi

Powoduje wrażenie chęci „wyrzucenia 
z siebie” listy argumentów, szybkiego 
załatwienia, zbywania go, nieliczenia 
się z osobą rozmówcy i jego potrzeba-
mi. Mówiąc szybko ogranicza się roz-
mówcy możliwość zadawania pytań.

Zwolnić tempo mówienia i lekko ob-
niżyć ton głosu.

5. Brak przerw w roz-
mowie

Rozmówca czuje się jak anonimowy 
statysta w tłumie, brakuje mu osobi-
stego kontaktu oraz czasu na zastano-
wienie się i zadawanie pytań.

Robić krótkie przerwy w swoich wy-
powiedziach, zadawać pytania o 
zrozumienie; przerwy skłaniają roz-
mówcę do mówienia.

6. Schematyczny i ubo-
gi słownik

Częste powtarzanie tych samych 
słów, zwrotów sprawia wrażenie bra-
ku argumentów lub ich małej istot-
ności oraz niskich kompetencji zawo-
dowych.

Ćwiczyć wypowiadanie tych sa-
mych treści na różne sposoby. Tre-
nować mówienie odwołujące się do 
obrazów.

7. Posługiwanie się 
slangiem zawodowym

Rozmówca ma kłopoty ze zrozumie-
niem wypowiedzi pracownika i wy-
twarza się w nim poczucie niższości.

Zastępować wyrażenia slangowe 
zwrotami zrozumiałymi dla tego wła-
śnie odbiorcy, zrezygnować       z re-
cytacji danych na rzecz obrazowego 
przedstawienia treści.

8. Zbyt częste mówie-
nie o sobie lub firmie

Klient traci zainteresowanie i dąży do 
zakończenia rozmowy.

Mówić o korzyściach, które rozmów-
ca zyska z zastosowania proponowa-
nego rozwiązania.

Źródło: Opracowanie własne 
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5.3. Etap 3 – Propozycja możliwości rozwiązania 
problemów  

Jeżeli już znamy potrzeby Klienta nadchodzi czas na prezentację. By prezentować produkt/
ofertę z perspektywy potrzeb Klienta, niezbędna jest nauka posługiwania się językiem korzy-
ści, czyli umiejętnym przekładaniem wybranych cech, istotnych dla Klienta na potencjalne ko-
rzyści, jakie może z tego mieć. Musisz umieć przekonać rozmówcę, że Twój produkt, Twoja usłu-
ga spełnią konkretna potrzebę Klienta niż cokolwiek innego, co jest dostępne na rynku w da-
nym czasie po danej cenie. Pamiętaj – sprzedajesz swoje produkty/ usługi ludziom. Rozmawiasz 
zawsze z konkretnym człowiekiem lub grupą osób. Powinieneś, zatem poznać kilka podstawo-
wych praw rządzących ludzkim zachowaniem. 

Ludzie kupują, ponieważ produkt/usługa daje im zadowolenie, zaspakaja potrzebę i odczucie 
korzyści. Ludzie nie czynią zakupów dla cech towaru, lecz z powodu KORZYŚCI, jakie on daje. 
Korzyści, które są zakotwiczone w potrzebach to: bezpieczeństwo, pewność, wygoda, komfort, 
prestiż; oszczędność czasu, pieniędzy, wysiłku, estetyka, wygląd, atrakcyjność. 

Twój produkt/usługa a potrzeby i poczucie korzyści Twojego Klienta. 

1) Pieniądze. Nie spotkałam człowieka, który nie chciałby ich mieć. To jedna z podstawo-
wych potrzeb. Niejednokrotnie mówi się, że „pieniądze to nie wszystko, ale bez nich trud-
no żyć”. Jeżeli będziesz potrafił to, co oferujesz Klientowi powiązać z zarabianiem lub za-
oszczędzaniem pieniędzy przez Klienta, przykujesz jego uwagę. To tzw. wywołanie efek-
tu poczucia oszczędności lub zysku.

2) Bezpieczeństwo to fundamentalna potrzeba, każdego człowieka. Niezależnie od tego 
czy jest to poczucie bezpieczeństwa finansowego, emocjonalnego czy fizycznego, dla 
nas samych i naszych rodzin jest potrzebą tak głęboką i silną, że kiedy ją poruszysz w roz-
mowie na pewno zaowocuje to zainteresowaniem Klienta. Bezpieczeństwo, to coś, czego 
prawie każdy człowiek nie posiada w nadmiarze i zwykle chce więcej. Jeśli możesz poka-
zać Klientowi, że jeśli będzie posiadał Twój produkt lub korzystał z Twojej usługi, będzie 
mógł czuć się bezpieczniej, masz wielką szansę wzbudzenia w nim żądzy zakupu.

3) Przynależność daje nam poczucie, że jesteśmy bardziej wartościowi, potrzebni, akcep-
towani i szanowani przez ludzi dookoła. Każdy człowiek ma wewnętrzną potrzebę funk-
cjonowania w określonym środowisku (rodzina, grupa rówieśnicza). Często jest to miej-
sce, w którym pielęgnuje swoje wartości. Jeśli Twój produkt czy usługa pozwoli Klien-
towi zauważyć związek z jego potrzebami społecznymi (szacunek, akceptacja, poczucie 
wspólnoty) to sprawi, że łatwiej podejmie decyzję o zakupie. 

4)  Status i prestiż są jednymi z silniejszych ludzkich motywatorów. Chcemy czuć się ważni 
i wartościowi. Chcemy, aby tak nas odbierano. Chcemy, aby ludzie nas podziwiali i chwa-
lili nasz stan posiadania oraz nasze osiągnięcia. Kupując, np. zegarek, który spełnia nie tyl-
ko podstawową funkcję, czyli informowanie Cię o czasie, ale również jest biżuterią, wyra-
zem elegancji to tak naprawdę nabywasz coś, co chcesz by wyróżniło cię spośród tłumu. 
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Wewnętrznie każdy z nas czuję potrzebę bycia ważnym, docenionym i wartościowym za-
równo w oczach własnych jak i w oczach innych ludzi. Jeśli dostrzegasz tą fundamental-
ną potrzebę i świadomie w swoim produkcie czy usłudze kładziesz nacisk na status, sza-
cunek i prestiż w oczach innych, tym samym świadomie dajesz powód Klientom na po-
żądanie tego, co oferujesz. 

5) Zdrowie i fitness. Wszyscy chcemy być zdrowi, sprawni fizycznie i pełni energii oraz ży-
czymy tego naszym najbliższym. Dlatego też dużą uwagę przyciągają produkty i usługi, 
które mają wpływ na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej. Jeśli Twój produkt czy usłu-
ga może stosunkowo niewielkim kosztem poprawić fizyczną jakość życia potencjalne-
go Klienta wielu z nich uzna, że warto poświęcić temu uwagę, a nawet się o tym prze-
konać.

6) Rozwój osobisty. Chęć zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności to potrzeba cią-
głego rozwoju niezależnie od wieku. Ludzie chcą czuć się kompetentni i być najlepszymi 
w tym, co robią, ponieważ dążenie do osobistego spełniania i osobistego sukcesu jest     
w każdym z nas głęboko zakorzenione. Możesz wywołać chęć kupienia Twojego pro-
duktu czy usługi wtedy, gdy umożliwi to ludziom wspinanie się na coraz wyższy szcze-
bel drabiny osobistego sukcesu i samorealizacji. 

Rys. 7. Potrzeby i potencjalne korzyści. Opracowanie własne 

Koncentruj się na możliwości zaspokojenia kluczowej korzyść Klienta, jakiej poszukiwał. To 
ta jedna rzecz, o której potencjalny Klient musi być przekonany, zanim postanowi kupić. 
Twoje zadanie to najpierw odkryć tę kluczową korzyść, a potem przekonać Klienta, że jeśli 
kupi twój produkt czy usługę, bez zwątpienia tę korzyść otrzyma.

Klika istotnych wskazówek na etapie prezentacji:

1. Dokonuj prezentacji w oparciu o model FAB 
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Trójetapowa argumentacja sprzedażowa – model FAB

Rys. 8. Schemat modelu FAB. Opracowanie własne 

Cechy – elementy charakteryzujące produkt, decydujące o tym, jaki on jest. To opis czegoś. 

Zalety – wynikają z cech każdego produktu. Zalety to plusy produktu ujęte w kategoriach ogól-
nych. Zalety mają to do siebie, że są ogólne i dobre dla wszystkich. Nie mają nic wspólnego          
z żadnym konkretnym Klientem – są uniwersalne. 

Korzyści – indywidualne zyski, jakie Klient osiągnie dzięki zaspokojeniu swoich potrzeb. 

To zalety odpowiadające na konkretne potrzeby Klienta.

Argumentacja w kategoriach korzyści to dopasowanie cech i zalet produktu do rozpoznanych 
uprzednio potrzeb Klienta. Taki model argumentacji ma kilka mocnych stron:

– odwołujemy się bezpośrednio do potrzeb, 

– ponieważ wiemy czego oczekuje Klient, argumentujemy niezwykle trafnie,

– ciężar i akcent argumentacji rozkładamy proporcjonalnie do siły poszczególnych potrzeb 
wyrażonych przez Klienta.

Wzmocnieniem argumentacji jest forma komunikatu. Przekazuj komunikat w osobistej, powią-
zanej z Klientem formie. 

2. Dawaj wybór, przygotuj alternatywne rozwiązania 

Znając potrzeby Klienta, powinieneś zaproponować mu konkretny produkt czy ofertę. Warto 
jednak zastanowić się nad możliwością zaprezentowania alternatywnych rozwiązań, gdyż prze-
ważnie mamy możliwość zaspokojenia potrzeb Klienta na kilka sposobów. Zarówno ogranicze-
nie wyboru jak i zbyt duży wybór może spowodować rezygnację bądź tzw. decyzyjne zamie-
szanie, czyli problem z podjęciem decyzji. Magiczna liczba w sprzedaży to liczba trzy. Z jednej 
strony to wystarczająca możliwość wyboru, z drugiej liczba niepowodująca decyzyjnego bez-
władu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możemy złożyć trzech konkretnych propozycji po-
przestańmy na dwóch, ważne by stworzyć możliwość wyboru. 

3. Podawanie ceny

Pierwsza podana cena stanie się dla Klienta wzorcem, do którego będzie porównywał każ-
dą propozycję. Warto, więc zacząć od propozycji wyższej ceny produktu czy usługi, ponieważ          
w konsekwencji odwoływania się do portfela Klienta, lepiej jest porównywać w dół niż w górę. 
Działa tu przede wszystkim reguła kontrastu, która pozwala w odwołaniu się do pierwszej ceny 
odnosić Klientowi korzyść w postaci oszczędności pieniędzy. Jeśli to możliwe podawaj cenę 
pod koniec prezentacji. Chodzi o to, abyś zarekomendował produkt czy usługę na tyle skutecz-
nie, że kiedy wspomnisz o cenie, Klient będzie już przekonany o wartości produktu i płynących 
dla niego korzyści.
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4. Bądź elastyczny

Celem Twojej prezentacji nie jest zaprezentowanie wszystkich cech produktu i korzyści, ale 
przede wszystkim omówienie i koncentrowanie się na kluczowej korzyści Klienta. W związku     
z tym nie popadaj w rutynę i schematy i nie próbuj Klienta przekonywać do tego, co tak na-
prawdę wcale go nie interesuje, bądź jest dla niego wręcz bezużyteczne i tylko odciąga jego 
uwagę od istoty zakupu. 

5. Traktuj konkurencję jak przyjaciela

Jeśli Klient zapyta cię o opinie na temat produktów konkurencji – odpowiedz, ze są one dobre, 
ale klienci wybierają twój produkt, ponieważ posiada unikatowe zalety wyróżniające go na tle 
produktów konkurencji. Koncentruj się na zaletach, wyróżnikach, a nie na krytykowaniu kon-
kurencji. 

6. Składaj realne obietnice 

Nigdy nie obiecuj czegoś, czego nie będziesz mógł zrobić. Często wiarygodność, którą wykazu-
jesz się w pozornie mało znaczących sytuacjach decyduje o tym, czy Klient wybierze Cię spo-
śród innych. Jeśli chcesz budować długotrwałe relacje musisz być w stu procentach godzien za-
ufania. Zawsze dotrzymuj obietnic nawet tych najmniejszych. Czas prezentacji to kluczowy mo-
ment dla świadomego wywołania i mierzenia się z ewentualnymi obiekcjami. Bądź na to przy-
gotowany. 

7. Traktuj zastrzeżenia Klienta, jako drogę do dalszego poszukiwania rozwiązań

Niezależnie od tego, jak skutecznie potrafisz identyfikować i zaspakajać potrzeby Klienta i tak 
możesz się spotkać z zastrzeżeniami. Podczas procesu prezentacji Klient może się zastanawiać, 
mieć pytania, wątpliwości. Nie wolno Ci tego zignorować. Odpowiadaj na wszystkie uwagi 
Klienta. Zaakceptuj je i spróbuj im sprostać poprzez znalezienie kreatywnego rozwiązania pro-
blemu i uwypuklenie zalet. 

Radzenie sobie z zastrzeżeniami wymaga panowania nad swoimi emocjami. Niestety bywa          
i tak, że dajemy się ponieść zachowaniom mało skutecznym, przyjmując wrogą postawę, któ-
rej ceną jest utrata zamówienia, a w dalszej perspektywie także i stracenie kontraktu z Klien-
tem. Zamiast robić uniki warto dokonać świadomego wyboru metody radzenia sobie z zastrze-
żeniami. 

Sprawdzoną i uniwersalną metodą radzenia sobie z zastrzeżeniami jest:  

Metoda Trójkąta Bermudzkiego, która składa się z trzech etapów (zgodnie z pierwszymi lite-
rami wierzchołków trójkąta):
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 San Juan – Słuchaj                 Bermudy – Badaj                  Miami – Mów 

Rys. 9. Metoda Trójkąta Bermudzkiego. Opracowanie własne

Uważnie słuchaj wszystkich zarzutów i zawsze okazuj zainteresowanie, tym, co mówi Klient 
– niezależnie od tego, jak absurdalny jest zarzut. Klient musi czuć, że go słuchasz i, że stoisz po 
jego stronie. Okaż zrozumienie dla jego emocji, nawet, jeśli nie zgadzasz się z tym, co mówi. 
Zbadaj, co jest prawdziwą przyczyną. Spróbuj zrozumieć, dlaczego zarzut się pojawił. Najpierw 
spraw, by Klient „odkrył się.” Zadaj kilka pytań, które nakłonią go do rozwinięcia wypowiedzi, 
wówczas będziesz miał szansę dowiedzieć się, co rzeczywiście miał na myśli. Dopiero, gdy roz-
wiejesz wszystkie wątpliwości możesz skierować rozmowę w stronę zakończenia. Efektywne 
obchodzenie się z zarzutami to inaczej przygotowanie do efektywnej finalizacji sprzedaży. 

Rys. 10. Schemat reakcji na zastrzeżenia Klienta. Opracowanie własne.

Inne przykładowe metody wyjaśniania obiekcji to:

– pośrednie zaprzeczenie (Tak… ale…, jest to podejście oparte na formule pozornego 
przyznania racji Klientowi i następnie odparciu jego zarzutów),

– bumerang – polega na przekształcaniu obiekcji w przyczynę pozwalającą przyśpieszyć 
decyzję zakupu,

– metoda kompensacyjna (w odpowiedzi na obiekcję przedstawiamy najlepszy punkt na-
szej oferty, czyli na jednej szali stawiamy obiekcję, a na drugiej – najlepszy element ofer-
ty).
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Warto do oddalenia obiekcji przygotować się znacznie wcześniej. Zastanów się, jakie uwagi      
w stosunku do Twojego produktu czy usługi może mieć potencjalny Klient. Następnie przygo-
tuj na nie listę dobrych odpowiedzi. Pozwoli Ci to później w konfrontacji z Klientem efektyw-
niej je odeprzeć. 

5.4. Etap 4 – Potwierdzenie i zamknięcie   

Na ogół Klient sam sygnalizuje, czy jest gotowy do podjęcia decyzji, dając jeden lub więcej sy-
gnałów. Dlatego bądź uważny. Na ogół wyraźnie widać, kiedy Klient zaczyna przejawiać zain-
teresowanie. 

Najczęściej spotykane sygnały to:

– wyrażenie wątpliwości dotyczących elementów, a nie całego produktu/usługi,

– wypytywanie o coraz mniej istotne elementy w produkcie/usłudze,

– pytanie, czy cena danej usługi/produktu nie ulegnie zmianie,

– zainteresowanie formą płatności i ewentualnymi rabatami,

– kilkakrotne potakiwanie głową, nachylanie się do przodu,

– mówienie o produkcie/usłudze z użyciem słów i zwrotów sprzedającego, 

– podkreślanie walorów produktu/usługi,

– pytania o promocję. 

Jeżeli zaobserwujesz takie reakcje to czas jak najprędzej zamknąć transakcję. Kieruj się zasadą 
„prowadź a nie popychaj.”Jeżeli znasz potrzeby Klienta, wiesz także, w jaki sposób sfinalizujesz 
sprzedaż. Zamknięcie sprzedaży dokonuje się poprzez podsumowanie potrzeb Klienta i wy-
jaśnienie, jak Twój produkt/usługa może te potrzeby zaspokoić. 

W gruncie rzeczy w sprzedaży chodzi o przeanalizowanie potrzeb Klienta, wskazanie mu, ja-
kie są naprawdę jego potrzeby i zaproponowanie zadowalającego rozwiązania, bazującego 
na tych potrzebach. Najważniejszą rzeczą, o której powinieneś pamiętać zamykając sprzedaż 
jest to, że Klient nigdy nie może czuć się manipulowany. Pod żadnym pozorem nie może od-
nieść wrażenia, że próbujesz go podstępem namówić do dokonania zakupu. Najlepsza tech-
nika to taka, która nie sprawia, że Klient czuje się zmanipulowany. 

Dobrą metodą finalizacji sprzedaży jest po prostu zapytanie Klienta wprost, bez owijania      
w bawełnę o to, czy jest zainteresowany dokonaniem u ciebie zakupu. Gdy już poprosisz 
Klienta o dokonanie zamówienia, możesz posłużyć się efektywną metodą zamykania sprze-
daży, a mianowicie zamilknąć. Jeżeli po tym, jak poprosisz Klienta o dokonanie zamówienia, 
będziesz dalej mówił, Twoje zakończenie stanie się mniej skuteczne. Gdy już poprosiłeś o do-
konanie zamówienia, zamilknij aż do momentu, gdy otrzymasz odpowiedź od Klienta. Cisza 
jest efektywną bronią w sprzedaży i z dobrym skutkiem może być wykorzystana w chwilę po 
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tym, jak poprosisz Klienta o dokonanie zamówienia. Często Klient przerywa ciszę, pytając np. 
o serwis gwarancyjny albo o coś innego. Jeżeli zada takie pytanie, potraktuj to, jako sygnał 
informujący o chęci dokonania zakupu. Klient prawdopodobnie podjął pozytywną decyzję. 
Wzmocnij Klienta w jego decyzji.

Gdy usłyszysz TAK, okaż swą wdzięczność, podziękuj za złożenie zamówienia i zaproś do dalszej 
współpracy. Pokazywanie Klientowi, że doceniasz fakt zamówienia przez niego towaru, usługi 
i podziękowanie mu za to jest zwykłą uprzejmością. Dzięki temu Klient zobaczy, że nie jest jed-
nym z wielu, lecz, że zależy Ci na robieniu interesów właśnie z nim. Każdy Klient jest wyjątkowy 
i tak też powinien być traktowany. 

Niezdarnie przeprowadzona transakcja, po zakończeniu, której Klient czuje się, jakby zo-
stał zmuszony do dokonania złego zakupu, jest prawie zawsze złą transakcją. Często jest tak,              
że Klient rzeczywiście czuje się przymuszony, jeśli sięgamy po tzw. tradycyjne techniki zamy-
kania sprzedaży. W związku z tym, że w tym poradniku skupiam się przede wszystkim na pro 
klienckim podejściu do Klienta opartym na budowaniu relacji w atmosferze zaufania celowo 
nie przytoczę przykładów tradycyjnych technik zamykania by pobudzić Cię do refleksji i pod-
kreślić wagę zamknięcia opierającą się wyłącznie na potrzebach Klienta. 

Nie poddawaj się nawet, jeśli usłyszysz nie.

Jeśli nawet dokonałeś dogłębnej analizy potrzeb i dałeś szansę Klientowi na zaspokojenie jego 
potrzeb oraz prawidłowo zamykałeś sprzedaż w odpowiedzi na swoją ofertę możesz usłyszeć 
„nie”. Gdy spotkasz się z odmową, najważniejsze jest to, byś od razu się nie poddał. Po pierw-
szym „nie” nadal istnieje szansa na pomyślne sfinalizowanie transakcji. Zawsze podejmuj jesz-
cze jedną próbę, zadaj proste pytanie:, „Jaka jest przyczyna, dla której mówi Pan nie?”. Chodzi 
o to byś uzyskał informację o przyczynach odmowy. To Twoja szansa na ponowną rozmowę              
i jeszcze jedną próbę finalizacji lub podjęcie dalszej inicjatywy, np. ustalenie z Klientem nowej 
daty spotkania w celu kontynuacji rozmów. Otrzymując informację zwrotną firma lub pracow-
nik może udoskonalić swój sposób postępowania.

5.5. Kontakt posprzedażowy   

Najczęstszym błędem, jaki robimy po dokonaniu zakupu, podpisaniu umowy, jest zerwanie 
wszelkich kontaktów z Klientem. Warto okazać Klientowi dalsze zainteresowanie i dzięki temu:

– zbadać satysfakcję Klienta,

– wzmocnić zbudowane relacje.

To zielone światło dla podnoszenia świadczonych przez Ciebie usług i źródło nowych transak-
cji. W ten sposób dajesz sobie szansę na podnoszenie WZK, czyli 

W – wskaźnika       Z – zadowolenia       K - Klienta
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5.6. Proces sprzedaży – podsumowanie   

Dokonując podsumowania opisanego procesu sprzedaży chcę przytoczyć kilka uniwersalnych 
wskazówek:

1. Zanim podasz rękę lub podniesiesz słuchawkę - uśmiechnij się

– odruchową reakcją człowieka jest dostosowanie własnego nastroju do nastroju rozmów-
cy,

– uśmiech ma zbawienne znaczenie dla samego Ciebie i Twojego rozmówcy, tzn. rozwese-
la, mobilizuje i angażuje;

2. Rozpoczynaj i kończ miłym gestem

– na początku, bo pierwsze wrażenie decyduje,

– na końcu, bo ostatnie wrażenie pozostaje;

3. Używaj częściej zwrotów „ pan, pani, pański, twój” niż „ja, moje”

– Klient i jego korzyści są tutaj bezwzględnie ważne,

– na ile okoliczności pozwalają, wymieniaj często jego imię - ale nigdy sam nie proponuj 
przejścia na „ty”;

4. Daj odczuć ważność

– ludzie chcą czuć się ważni, czuć się „sprawcami” swoich działań, mieć poczucie kontroli,

– pozwól udzielić sobie porady, pomocy – nie bądź wszechwładny;

5. Wykazuj zainteresowanie, aktywnie słuchaj

– Klient chce mieć poczucie, że jesteś nim, jego sytuacją, tym co mówi zainteresowany,

– dawaj sygnały zainteresowania, zrozumienia,

– badaj i uznawaj punkt widzenia;

6. Zadawaj pytania

– kto pyta - ten prowadzi – wygrywa,

– ludzie głównie interesują się sobą, swoimi korzyściami - pozwól im o tym opowiedzieć,

- poznasz lepiej potrzeby Klienta – i... niezwykłe zalety Twojej oferty;

7. Mów pozytywnie – sięgaj po słowa klucze

• proszę,

• dziękuję,

• rozumiem,
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• oczywiście,

• doskonale;

8. Stosuj pozytywną gestykulację

– ponad połowę znaczenia i wzajemnego nastawienia tworzy „mowa ciała”,

– pozytywne niewerbalne promieniowanie jest ważne w każdej fazie rozmowy;

9. Nie kłóć się z klientem

– jeżeli nie musisz, nie mów, że się nie zgadzasz,

– jeżeli to jednak robisz, to powiedz konkretnie - z czym i dlaczego się nie zgadzasz,

– używaj raczej zwrotów „tak, i. . . „, „tak, ale. . . „, niż „nie, bo, . . „,

– granicz do minimum zdecydowane „nie”;

10. Mów obrazowo

– uwagę rozmówcy trzeba stale podsycać - monotonia zabija,

– mów plastycznie, stosuj porównania, odwołuj się do przykładów z życia, stosuj anegdo-
ty, humor;

11. Przyznawaj się do oczywistych błędów

– pokazuj niedoskonałości - to uczyni Cię bardziej wiarygodnym,

– argumentacja dwustronna jest skuteczną metodą przekonywania,

– ale nie rozwijaj ich nadmiernie, nie zamień się w pokutnika;

12. Kontroluj swoje uprzedzenia, nastawienia

– zarówno te dotyczące Klienta jak i Ciebie, oraz oferty,

– mogą zadziałać jak samo sprawdzające się przepowiednie,

– lepiej zaczekać i opóźnić rozmowę - niż zasypać drogę kontaktu kamieniami;

13. Myśl pozytywnie

– to, jak myślisz, powoduje jak się czujesz i jak działasz,

– badaj Swoje, ograniczające Cię przekonania i zmieniaj je,

– to, co myślisz, w dużej mierze zależy od Ciebie;

14. Zanim się pożegnasz – uśmiechnij się

– bez względu na efekt rozmowy - uśmiech pozostanie,

– sam poczujesz się lepiej, zmniejszysz napięcie;

15. Nigdy nie zapomnij o Kliencie i nie pozwól, by on zapomniał o Tobie.
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6. PSYCHOLOGICZNE 
TYPY KLIENTÓW 

Niezwykle przydatną wiedzą na etapie obsługi Klienta jest również znajomość typologii oso-
bowości człowieka. Znacznie ułatwia to proces prowadzenia rozmowy. Tylko elastyczne podej-
ście do Klientów przynosi sukces. Umiejętność wychwycenia specyfiki komunikatów, które wy-
syła Klient pozwala uniknąć wiele problemów oraz poprowadzić precyzyjną ukierunkowaną 
na potrzeby Klienta rozmowę. Klient poprzez formułowanie zdań, komunikuje swoje nastawie-
nie do zakupu. Aby skutecznie wykorzystywać wiedzę na temat tzw. „podświadomych progra-
mów informacyjnych” warto najpierw zidentyfikować je u siebie. Pomoże Ci to uniknąć obsłu-
giwania Klientów według jednego schematu, który nie sprawdza się wobec wszystkich Klien-
tów. Zapoznaj się z poniższymi programami informacyjnymi (typami Klientów) i zdecyduj, któ-
re do Ciebie pasują. 

JA – INNI
Tabela 3. Klient z programem Ja – Inni

Klient z programem JA 

Jaki jest?

– lubi samodzielnie podejmować decyzje,
– dobrze się czuje, gdy ma możliwość wyboru,
– irytuje go polecanie konkretnego towaru, przekonywanie do zakupu i suge-
rowanie, że się na czymś nie zna.

Jak go rozpoznać?
– często używa zwrotów:  „ja uważam, ja potrzebuję, moim zdaniem”,
– wyraża zdecydowane i jednoznaczne opinie,

Jak z nim postępować?

– nie wolno dyskutować i przekonywać do swoich racji,
– należy dawać mu wybór, doceniać jego opinie,
– należy upewniać go, że to on będzie podejmował ostateczną decyzję:  „Pan 
najlepiej wie, co jest Panu potrzebne”,   „Proszę sobie wybrać ten, który uzna 
Pan za najlepszy”.

Klient z programem INNI

Jaki jest?

– potrzebuje od sprzedawcy pomocy w wyborze potrzebnego towaru,
– ma trudności w podejmowaniu decyzji i odwleka moment jej podjęcia, 
– zachęcany do podjęcia decyzji, odczuwa niepokój i zazwyczaj wychodzi          
ze sklepu.
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Jak go rozpoznać?
– szuka wsparcia ze strony sprzedawcy,
– powie:  „Interesuje mnie ten produkt, ponieważ moi znajomi mają taki sam …”.

Jak z nim postępować?

– należy pomóc w wyborze potrzebnego towaru i podjęciu decyzji:  „Polecam 
Panu ten towar, sam bym sobie to kupił”,  „To dobry wybór, Klienci są z tego za-
dowoleni”.
– stosuj reguły wywierania wpływu: społeczny dowód słuszności, regułę au-
torytetu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Haman W., Gut J. 1999. Handlowanie to gra. Helion, Gliwice

Tabela 4. Klient z programem Zgodny – Negujący 

ZGODNY – NEGUJĄCY

Klient z programem ZGODNY

Jaki jest?

– ze wszystkim się zgadza,
– rzadko krytykuje towar, obsługę czy firmę,
– łatwo mu wcisnąć wiele towarów,
– jest to najtrudniejszy typ Klienta,
– sprawia wrażenie zadowolonego, choć nie zaspokoił swoich potrzeb,
– często jest to Klient jednorazowy.

Jak go rozpoznać? – ze wszystkim się zgadza.

Jak z nim postępować?

– pomagać w określeniu interesów, zadając pytania i reagując na wątpliwości,
– zrozumieć potrzeby i pomóc podjąć właściwą decyzję,
– trzeba poświęcić mu dużo czasu,
– koniecznie pytać o wątpliwości i zastrzeżenia.

Klient z programem NEGUJĄCY

Jaki jest?
– zbiera informacje o świecie poprzez dostrzeganie negatywów,
– „szuka dziury w całym”, dostrzega wiele wad w każdym towarze,
– jest krytyczny, wydaje się być złośliwy.

Jak go rozpoznać?

– jego uwagi są wnikliwe i na ogół prawdziwe,
– wytyka wady i mankamenty towaru,
– wydaje się być niezadowolony, złośliwy.
– powie: „Te komputery to tylko utrudniają pracę”.

Jak z nim postępować?

– nie podejmować polemiki, nie udowadniać, że nie ma racji, nie okazywać 
irytacji, nie pouczać,
– być gotowym do przyjęcia krytycznych uwag i opinii:  „Widzę, że zna się Pan 
na tym”,  „Chętnie słuchamy krytycznych uwag o naszej usłudze”,  „Dziękuję za 
te krytyczne uwagi”. 
– „Co jeszcze usprawniłby Pan w naszej firmie?”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Haman W., Gut J. 1999. Handlowanie to gra. Helion, Gliwice
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CELE – PROBLEMY

Tabela 5. Klient z programem Cele – Problemy

Klient z programem CELE

Jaki jest?
– chce przez kupno towaru osiągnąć konkretne cele,
– wie, czego chce. 

Jak go rozpoznać?
– konkretnie formułuje swoje potrzeby ( cele) 
– powie: „Chcę kupić niebieską bluzkę, z krótkim rękawem, 
 koniecznie z bawełny.”

Jak z nim postępować?

– rozpoznać i zapamiętać cele Klienta tak, aby móc się do nich odnosić, sto-
sować parafrazę,
– zrozumieć potrzeby, jakie chce zaspokoić przez zakup danego towaru,
– w trudnych momentach rozmowy handlowej przypominanie celów Klienta 
jest sposobem zjednywania go.

Klient z programem PROBLEMY

Jaki jest?

– obawia się kłopotów, jakie może sprawić mu zakupiony produkt,
– staje się nieufny, gdy sprzedawca bagatelizuje jego obawy i przekonuje          
o doskonałości towaru,
– potrzebuje gwarancji i pewności, że uzyska pomoc, gdyby pojawiły się ja-
kieś problemy.

Jak go rozpoznać?
– doszukuje się problemów, jakie może mieć z zakupionym towarem. Pyta       
o banalne rzeczy:  „Czy te magnetofony często się psują?”,  „A co ja zrobię, gdy 
zapomnę o …?”,  „Co się stanie, gdy …?”.

Jak z nim postępować?
– należy „zaopiekować się”  Klientem, zmniejszyć jego obawy przed ryzykiem: 
„Ten produkt ma gwarancje i firmowy serwis”,  „Może Pan to sprawdzić i zwró-
cić w ciągu pięciu dni.”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Haman W., Gut J. 1999. Handlowanie to gra. Helion, Gliwice

SYSTEMATYCZNY – CHAOTYCZNY
Tabela 6. Klient z programem Systematyczny – Chaotyczny

Klient z programem SYSTEMATYCZNY – CHAOTYCZNY

Jaki jest? – wylicza swoje najważniejsze potrzeby i właściwości produktu, co akcentu-
je słowem i gestem.

Jak go rozpoznać? – powie:  „po pierwsze…, po drugie…, po trzecie…”

Jak z nim postępować?
– należy powtórzyć wymienione przez niego cechy produktu w podobnej ko-
lejności i zapytać,  „Na czym jeszcze Panu zależy?” – Klient czuje się usatysfak-
cjonowany (stosowanie chronologii i odzwierciedlania).
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Klient z programem CHAOTYCZNY

Jaki jest?
– przeskakuje z tematu na temat, odnosząc się do bardzo różnych kwestii,
– złoszczą go systematyczni, uporządkowani sprzedawcy

Jak go rozpoznać? - przeskakuje z tematu na temat

Jak z nim postępować?
– unikać systematycznej prezentacji produktu,
– unikać wszelkich uporządkowanych wyliczanek.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Haman W., Gut J. 1999. Handlowanie to gra. Helion, Gliwice

OSOBISTY – RZECZOWY 
Tabela 7. Klient z programem Osobisty – Rzeczowy 

Klient z programem OSOBISTY

Jaki jest?
– lubi rozmawiać i pozostawać w bliskim, ludzkim kontakcie z obsługującą 
go osobą,
– chętnie dzieli się swoimi radościami i kłopotami

Jak go rozpoznać? – nawiązuje do swojej sytuacji życiowej

Jak z nim postępować?
– nawiązać do tematów poruszonych przez Klienta,
– nawiązać kontakt z Klientem, poprowadzić rozmowę.

Klient z programem RZECZOWY

Jaki jest?
– nie lubi osobistych pytań, ani wynurzeń rozmówcy,
– nie akceptuje spoufalania się.

Jak go rozpoznać?
– zachowuje dystans, w kontakcie ogranicza się do rozmów dotyczących to-
waru, usług.

Jak z nim postępować? – nie skracać dystansu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Haman W., Gut J. 1999. Handlowanie to gra. Helion, Gliwice

Każdy człowiek ma jeden lub dwa dominujące programy i niemal zawsze działa zgodnie z któ-
rymś z nich. Dostosowanie się do podświadomych programów informacyjnych Klientów jest 
dla jednym ze sposobów zjednywania ich i dawania im satysfakcji. 
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7. Trudne sytuacje         
w obsłudze Klienta

Zdarzać się jednak będą i takie chwile w spotkaniach z Klientem, w których mimo wszystko 
będą pojawiały się sytuacje trudne. Dlatego też w tym poradniku nie może zabraknąć kilku 
słów o asertywności i technikach, które efektywnie pozwolą Ci stawiać czoła Klientom wzbu-
rzonym, krytykującym, żądającym rzeczy niemożliwych, czy niezadowolonych z tytułu zgłasza-
nia reklamacji. 

Asertywność to zespół zachowań interpersonalnych, wyrażających uczucia, postawy, życzenia, 
opinie lub prawa danej osoby, w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie re-
spektujący uczucia, postawy, życzenia i opinie innych osób. Zachowanie asertywne może obej-
mować wyrażanie takich uczuć jak: strach, gniew, zaangażowanie, nadzieję, radość, rozpacz, za-
kłopotanie, itp., ale w każdym z tych przypadków uczucia te wyrażane są w sposób, który nie 
narusza praw innych osób. (Emmos Michael, 2006)

Asertywność dotyczy:

– szacunku i uczciwego postępowania z innymi ludźmi,

– poprawia komunikowanie interpersonalne i umożliwia współpracę,

– w kontaktach z Klientem asertywność umożliwia budowanie dojrzałej i nieinwazyjnej re-
lacji, dwóch podmiotów świadomych swoich granic i szanujących je,

– praw, które mamy w kontaktach z innymi ludźmi i które oni mają w kontaktach z nami. 

Istotą zachowania w sytuacjach trudnych jest umiejętność zapanowania nad własnymi emo-
cjami. Poniżej kilka sytuacji, z którymi możesz mieć do czynienia w codziennych kontaktach              
z Klientami oraz sposobów zastosowania technik asertywnych, które pozwolą Ci wówczas być 
skutecznym. 

1) Gdy Klient zachowuje się wulgarnie wobec Ciebie, obraża, poklepuje po ramieniu; 
Z naruszeniem granic przez Klientów można skutecznie poradzić sobie umiejętnie stopniując 
reakcje na nieakceptowane zachowanie Klienta. 

• Sposób – Asertywne stawianie granic. 

Składa się ono z następujących kroków:

Prośba 
Poproś Klienta, aby nie robił tego, co Cię denerwuje, wprawia w zakłopotanie, obraża.

„Proszę mi nie przeszkadzać. Niech Pan mi pozwoli skończyć.”
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Informacja zwrotna

Powiedz, jakie emocje wywołuje w Tobie zachowanie Klienta. Mów o swoich odczuciach w związ-
ku z zachowaniem Klienta, nie pouczaj go.

„Kiedy Pan mi przerywa – denerwuje mnie to i utrudnia zebranie myśli. Proszę pozwolić mi skoń-
czyć.”

• Wyznaczenie granicy (żądanie, sprzeciw).

Powiedz dobitnie i stanowczym tonem: „Nie życzę sobie”, „domagam się.” Trzeba mocno i sta-
nowczo określić swoje granice. Tylko w taki sposób możesz się domagać respektu dla swoich 
spraw.

„Nie życzę sobie, żeby Pan mi przeszkadzał”

„Domagam się, aby wysłuchał mnie Pan do końca” 

• Zapowiedź sankcji (zaplecze).

Zapowiedz sankcję, ale musisz chcieć i móc realnie ją wykonać. Sankcje muszą być wykonalne  
i chociaż trochę uciążliwe dla agresywnego Klienta.

„Jeśli będzie Pan mi nadal przerywał – zakończę tę rozmowę.”

• Wykonanie sankcji (przywołanie zaplecza).

 Wykonaj zapowiedziany krok. 

„Bardzo mi przykro, że Pan mnie nie słucha. Nie godzę się na takie traktowanie. Kończę, tę bez-
owocną rozmowę.”

2) Gdy Klient żąda rzeczy niemożliwych

Kiedy musisz lub chcesz odmówić Klientowi:

• Sposób – Zdarta płyta 

Zawiera ona następujące elementy:

Podtrzymywanie kontaktu – nawiązywanie do argumentów partnera poprzez parafrazowanie 
wypowiedzi Klienta i wyrażanie własnych uczuć (informacja zwrotna).

„Rozumiem, że jest Ci przykro. Zależy mi, żebyś się na mnie nie obraził, ale….”

Zdanie klucz – wyraźna odmowa - powtarzane wielokrotnie, stanowczo i spokojnie.

„Nie, nie zrobię tego, ponieważ….”

Rozpoznanie najważniejszych interesów Klienta i propozycja współpracy. 

„Dlaczego na tym Panu zależy? Jak inaczej mogę zaspokoić pana potrzeby?”.

(Najlepiej jest, gdy Klienta sam wymyśli nowy sposób dania mu satysfakcji, ponieważ wówczas 
bierze współodpowiedzialność za przyjęte rozwiązania i na pewno nie będzie podważał sen-
sowności własnego pomysłu).
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3) Gdy ze strony Klienta spotyka Cię zasłużona krytyka, gdy popełniłeś błąd lub 
Twój produkt okazał się wadliwy. 

Zasady postępowania wobec uzasadnionej reklamacji Klienta:

• Uważnie, życzliwie i bez przerywania wysłuchaj zdenerwowanego Klienta;

• Okaż mu swoje zrozumienie i szacunek dla jego uczuć, przeproś w imieniu firmy i swoim, 
np. „ Nie dziwię się, że jest Pan zdenerwowany w tej sytuacji. Serdecznie przepraszam za 
kłopoty, których Pan doświadczył, i za zaistniałe komplikacje.”;

• Ustal wspólnie z Klientem sposób i tryb naprawienia błędu;

• Zapytaj Klienta, jakiej satysfakcji oczekuje, np. „Jakiej satysfakcji Pan oczekuje”, „Co mogę 
zrobić, by uznał Pan sprawę za zakończoną?”;

• Podziękuj za wytknięcie błędu, np. „Dziękuję za zwrócenie nam uwagi na zaistniały błąd. 
Dzięki temu możemy doskonalić naszą prace i uniknąć podobnych pomyłek w przyszło-
ści.”

Pamiętajmy!

Dobrze załatwiona reklamacja, naprawiony błąd – zjednuje nam każdego Klienta. Reklamacje sta-
nowią jedną z najlepszych okazji do zjednywania Klienta i zdobywania go na całe życie.

4) Gdy Klient używa krytyki uogólnionej (typu: wasza firma jest beznadziejna, wasi handlow-
cy nie zachowują się profesjonalnie).

• Sposób – ogólną krytykę sprowadzaj do konkretów.

Zdobądź informacje, o co konkretnie chodzi drugiej osobie, jakie błędy popełniłeś w danej sy-
tuacji. Po prostu dopytuj się o konkrety:

„Co konkretnie się Panu nie podoba?”, „Dlaczego Pan uważa, że nasza firma jest beznadziejna,   
a pracownicy mało profesjonalni?”.

 Poszukiwanie krytyki to zdobywanie niezbędnych informacji do tego, aby poprawić swoje błę-
dy w danej sprawie.

5) Gdy Klient czepia się szczegółów i osłabia Cię, wytykając niedoskonałości.

Przestrzegaj zasady „Klient ma zawsze rację”, czyli nie podejmuj dyskusji z opiniami.

• Sposób – zamglenie.

Istotą tej techniki jest używanie wyrażeń „być może”, chyba rzeczywiście”. Wyrażenia te mają 
kluczowe znaczenie, ponieważ dzięki nim dopuszczamy możliwość, iż w stawianych zarzutach 
tkwi ziarnko prawdy. Przyznajemy tym samym, że nie jesteśmy bez wad, obezwładniając w ten 
sposób krytykanta, gdyż nie odpowiadamy agresją i nie zrywamy komunikacji.
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