NASM™ SELLING INTENSIVE - Oferta szkolenia

WITAJ!
Jeżeli pragniesz efektywniej rozwijać kompetencje swoje lub swoich pracowników, to wiedz, że Korporacja
Umiejętności ARKA powstała właśnie dla Ciebie.
Statystyki dotyczące efektywności szkoleń są niepokojące! Tylko 15% uczestników pod wpływem szkolenia
dokonuje faktycznej zmiany. Kolejne 15% niczego nie zmienia, niczego się nie uczy. Jakby znajdowali się
w zupełnie innym miejscu… Pozostałe 70% to ci, którzy zmotywowani szkoleniem, próbują coś zmienić, ale
szybko się poddają. Zapominają czego się nauczyli, lub zniechęcają się po pierwszej porażce.
Od wielu lat staramy się te statystyki zmieniać. Chcemy, by każdy z uczestników naszych szkoleń zbudował
szybko i trwale kompetencje, które ułatwią mu społeczne i zawodowe funkcjonowanie. Poniżej znajdziesz
trzy wskazówki, które pomogą Ci lepiej przygotować się do projektu szkoleniowego.

Wybierz najskuteczniejszą metodę, firmę, trenera
Wybierz najlepszą metodę. Jeżeli chcesz uniknąć zasypiania na krześle, wybierz szkolenia prowadzone
aktywizującymi metodami warsztatowymi. Wybieraj wyłącznie trenerów – praktyków, mogących wykazać

się sukcesami w obszarze szkolenia. Bierz pod uwagę wyłącznie oferty sprawdzonych na rynku firm, takich
które nie odwołają wydarzenia dwa dni przed jego datą z powodu braku uczestników.

Przygotuj się przed szkoleniem
Zastanów się czego najbardziej potrzebujesz od szkolenia. Czego chcesz się dowiedzieć, nauczyć, jakie

zachowanie zmienić. Zapisz swoje cele. Jeżeli wybrałeś nasze szkolenie wypełnij przygotowaną przez nas
ankietę przed-szkoleniową i doprecyzuj swoje oczekiwania. Zorganizuj sobie czas tak, żeby nic nie
rozpraszało Cię w trakcie szkolenia.

Zadbaj o follow-up
Nasze metody szkoleniowe zostały dobrane w taki sposób aby uczestnik mógł otrzymać jak największą
dawkę wiedzy w krótkim czasie. Niestety nawet najlepsze szkolenie nic nie zmieni, jeżeli nie wpisze się

w szerszy program. Zaplanuj, jak zadbasz o trwałość zmiany i jak ocenisz jej efekty. Podręcznik szkolenia

zawiera konkretne propozycje działań, które pomogają wprowadzać pozytywne nawyki. Czasem jeden
pomysł, technika, może zmienić twoją sytuację o 180 stopni. Wracaj do notatek po szkoleniu.

Naszą misją jest wspieranie uczestników w pozytywnej i trwałej zmianie. W razie dodatkowych pytań lub

jakichkolwiek innych potrzeb napisz do nas na office@ark-skills.com lub zadzwoń na numer +48 723 347
350.
Zespół ARK Skills Corporation
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OPIS SZKOLENIA
Jak sprzedawać więcej, szybciej, drożej?
Jak pozyskiwać nowych klientów nie tracąc obecnych?
Jak znacząco i trwale wyróżnić się na tle konkurencji?
Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez Deloitte na grupie 150 dużych przedsiębiorstw, wykazały, że

najważniejszym oczekiwaniem wobec dostawców nie jest najniższa cena czy najkorzystniejsze warunki.
Klienci chcą by sprzedawcy rozumieli ich biznes, a ich wzajemne relacje były trwałe i nacechowane
zaufaniem. Z tej perspektywy okazuje się, że w sprzedaży długofalowej od ceny ważniejsze są: wartość jaką

realnie przedstawia produkt lub usługa oraz relacja jaka łączy dostawcę z klientem. I to zarówno na
poziomie organizacji, jak i poszczególnych, zaangażowanych w transakcję osób. Program warsztatów NASM™

Selling Intensive kładzie nacisk na długofalowe budowanie sprzedaży w oparciu o zasady sprzedaży

nieagresywnej. Do najważniejszych, prezentowanych podczas warsztatów technik należą: coaching klienta,
słuchanie kontekstowe, metoda SPIN Neila Rackhama, technika storytellingu, technika negatywnego

odwracania. Ważnym elementem programu jest nauka skutecznego radzenia sobie z manipulacjami
kupców i wprowadzenie do warsztatu profesjonalnego negocjatora.

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost przychodów dzięki zwiększonej sprzedaży

•

Wzrost zusków dzięki lepszemu bronieniu ceny

•
•

Zwiększenie udziału w rynku dzięki wzrostowi umiejętności budowania długofalowych relacji
Wzrost motywacji, zaangażowania i satysfakcji sprzedawców

Korzyści dla uczestnika
•

Nauka zasad sprzedaży nieagresywnej metodą NASM™ (Non-Aggressive Selling Model)

•

Nauka efektywnego zarządzania procesem sprzedaży własnej w sales pipe line - praca na konkretnych
przypadkach uczestników

•

Poznanie nowoczesnych metod i narzędzi prospectingu

•

Poznanie różnic indywidualnych klientów, nauka klasyfikowania na 4 typy i ich rozpoznawania

•

Poznanie 12 podtypów behawioralnych klientów i najskuteczniejszych technik pracy z nimi

•

Nauka badania potrzeb poprzez coaching klienta i słuchanie kontekstowe

•

Wzmocnienie świadomości wagi zaangażowania, proaktywności i wiarygodności w procesie budowania
długofalowych relacji

•

Nauka skutecznych metod prezentowania oferty w oparciu o USP , język korzyści i storytelling

•

Nauka skutecznych technik unikania i pokonywania obiekcji, SPIN, PIWO, aikido

•

Nauka najskuteczniejszych technik negocjacyjnych

• Zdefiniowanie własnych zasobów i deficytów w obszarze sprzedaży
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PROGRAM DNIA PIERWSZEGO
Od

Do

Czas

Temat

9:00 09:15 00:15 WPROWADZENIE
•

Prezentacja metody i trenera

•

Program i cele indywidualne

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15

10:30 01:15 PROCES NOWOCZESNEJ SPRZEDAŻY NASM™

•

Proces sprzedaży nieagresywnej vs sprzedaż agresywna

•

Profilowanie i segmentacja klienta

•

Zarządzanie sprzedażą własną

10:45 12:00 01:15 OTWIERANIE I WZMACNIANIE RELACJI
•

Techniki otwierające (efekt ekspozycji, efekt halo, small talk)

•

Psychologia różnic indywidualnych w postrzeganiu relacji (temperamenty)

•

Cztery, dopasowane do osobowości style komunikacji

12:15 13:30 01:15 POTRZEBY JAWNE I UKRYTE – ICH ZNACZENIE
•

Psychologia motywacji w sprzedaży

•

Techniki badania potrzeb (słuchanie kontekstowe, mocne pytania)

•

Trening badania potrzeb

13:30 14:00 00:30 PRZERWA OBIADOWA
14:00 15:15 01:15 PREZENTOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA
•

Unique Selling Proposition

•

Modele prezentowania korzyści (PCK i CZK)

•

Trening prezentowania wartości

15:30 16:45 01:15 AGREGOWANIE WARTOŚCI W ROZMOWIE
•

Tworzenie lejków pytań opartych o problem klienta

•

Tworzenie lejków pytań opartych o cel klienta

•

Psychologia różnic indywidualnych w postrzeganiu relacji

16:45 – 17:00 0:15

PODSUMOWANIE

•

Pytania

•

Zadanie domowe
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PROGRAM DNIA DRUGIEGO
Od

Do

9:00 9:15
•
•

9:15
•

Czas

Temat

00:15 WPROWADZENIE

Pytania i oczekiwania

Przypomnienie informacji z dnia pierwszego

10:30 01:15 TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI
Technika reagowania na obiekcję PIWO

•

Język wątpliwości

•

Technika ukrytych konsekwencji

10:45 12:00 01:15 GRY KUPIECKIE I SKUTECZNE NA NIE SPOSOBY
•

Manipulacje kupców

•

Przygotowanie do negocjacji z kupcem

•

Przydatne techniki negocjacyjne

12:15 13:30 01:15 TECHNIKI KOŃCOWE I ZAMYKANIE
•

Technika negatywnego odwracania

•

Technika okienka i poprzeczki

•

Technika feedback

13:45 15:00 01:15 PODSUMOWANIE
•

Trening aktywny

•

Egzamin.

•

Indywidualny Plan Rozwojowy

Warsztaty dedykowane
•

Sprzedawcom, szczególnie działającym w segmencie B2B

•

Sprzedawcom pragnącym poprawić swoje relacje ze stałymi klientami

•

Osobom dopiero wdrażającym się w rolę sprzedawcy

•

Pośrednikom występującym w roli sprzedawcy

•

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż samodzielnie lub nadzorującym sprzedawców

•

Trenerom sprzedaży, Osobom planującym sprzedaż

•

Kupcom pragnącym poznać techniki sprzedaży

•

Pracownikom działu obsługi klienta prowadzącym sprzedaż

•

Osobom prowadzącym dosprzedaż – up-selling i cross-selling

•

Managerom sprzedaży pragnącym poznać prostą i skuteczną metodę NASM™

•

Osobom pragnącym poznać skuteczne metody i techniki sprzedaży
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PROWADZENIE
Marcin Sebastian Rogowski
Praktyk sprzedaży
Szkolenie prowadzi Marcin Sebastian Rogowski, jeden z czołowych ekspertów sprzedaży w Polsce. Posiada
20 letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach. Prowadził
negocjacje handlowe, międzykulturowe i międzynarodowe o sumie kilkudziesięciu mln euro.

Uznany ekspert
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji m.in. dla Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders,

Personel i Zarządzanie, World Business Class Magazine. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców
na najważniejszych konferencjach branżowych z takimi autorytetami wywierania wpływu jak Roger Dawson,
Brian Tracy, Richard Denny czy Robert Cialdini.

Praktyk biznesu
W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach zachodnich branży FMCG. Następnie
stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label. Posiada ponad 20
letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami w zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu.

Profesjonalny trener
Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów, kupców i sprzedawców czołowych
korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąca godzin rocznie. Wychował setki profesjonalnych
negocjatorów. Od 2014 roku szkoli przyszłych trenerów negocjacji. Jest konsultantem wielu znanych firm –
liderów w swoich branżach. Wychował setki profesjonalnych negocjatorów, managerów, sprzedawców.
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OPINIE
„Doskonałe przygotowanie trenera, świetne materiały i ciekawy program zmotywowały naszych
pracowników do pozytywnej zmiany, co pozytywnie wpłynęło na wyniki, tuż po szkoleniu!”
Justyna Ciura HR Dyrektor SHERATON HOTEL*****
„Znakomite przygotowanie i prowadzenie trenera praktyka - Marcina Sebastiana Rogowskiego, jego

profesjonalizm i komunikatywność docenili wszyscy uczestnicy szkolenia. Trener prowadzący szkolenie
wykazał się szeroką, popartą praktyką wiedzą. Tuż po szkoleniu dało się zauważyć wzrost proaktywności
i motywacji, co przełożyło się na lepsze wyniki uczestników.”

Anna Kalder Gwóźdź , Dyrektor działu szkoleń TU ALLIANZ
„Cykl szkoleń dla naszych przedstawicieli i dyrektorów przyniósł wymierne efekty sprzedażowe, wzrost
motywacji i satysfakcji pracowników.”

Mariusz Jaworski, Dyrektor Sprzedaży InPost
„Osoby biorące udział w szkoleniach potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy i sposobów jej
praktycznego wykorzystania.”
Leszek Lenart, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, JBB
„Oceniam szkolenie bardzo wysoko, jako profesjonalne przygotowane i prowadzone. Materiały szkoleniowe
przygotowane zostały bardzo profesjonalnie. Zawarte w nich treści szeroko traktują temat, zawierają
zarówno wiele ćwiczeń jak i podstawy teoretyczne.”
Monika Pisarkiewicz, Specjalista ds. zarządzania personelem, Arcelor Mittal
„Współpraca z firmą zarówno w trakcie organizacji, planowania, jak i przeprowadzenia warsztatów
przebiegała bardzo sprawnie. Polecamy firmę ARK – Skills, jako profesjonalnego partnera szkoleniowego.”
Piotr Dziewulski, Manager ds. Szkoleń i Rozwoju RR Donnelley
„Szkolenie przygotowane i prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Udział w nim pozwolił nam

zaoszczędzić kwoty wielokrotnie przekraczające inwestycję w szkolenie. Z przyjemnością polecam firmę Ark
Skills Corporation i szkolenie z twardych negocjacji prowadzone przez Marcina Rogowskiego
Piotr Grabowicz, Prezes Zarządu MCKB
„Szkolenie przyniosło wymierne korzyści i przełożyło się na wzrost motywacji pracowników. Było bardzo
dobrze przygotowane in poprowadzone przez trenera.

Andrzej Salomon, Dyrektor Bramy Wiśniowski S.A.
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HR ASSIST™
Szkolenia z programem HR Assist™ wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji oraz
większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki programowi, każdy uczestnik wspierany
jest w procesie zmiany przez okres minimum jednego miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje

istotne informacje o grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne wskazówki co do
dalszych działań, zgodnie z poniższym cyklem:

Wywiad z HR: identyfikacja i
wstępne ustalenie celów, działań
preworkingowych i follow up’u

Wywiad z decydentem:
identyfikacja wyzwań i
precyzowanie celów

Przedstawienie
raportu
i planowanie
następnych działań

Przygotowanie
ankiet, testów
kompetencyjnych
i behawioralnych
Sesje coachingowe z
uczestnikami
po 2 tygodniach lub
inny follw-up

Ankiety, testy
i wywiady z
uczestnikami
Przeprowadzenie
szkolenia , ankiety
po szkoleniu
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GWARANCJA JAKOŚCI
Zapewniamy
•
•

Consulting w ramach projektu zamkniętego

Wywiad z klientem (szkolenie zamknięte) i dopasowanie programu do jego indywidualnych potrzeb

•

Przygotowanie ankiety przedszkoleniowej online dla każdego uczestnika

•

Ponad 50 stron materiałów szkoleniowych – zeszyt na szkolenie (bez druku)

•

Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań

•

Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu

•

Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,7 w skali 1 – 5

Inwestycja
Pełny raport po-szkoleniowy z analizą uczestników:

•

Szkolenie w wersji 2 dniowej do 16 uczestników:

2 000 zł

•

Udział jednego uczestnika w szkoleniu otwartym

1 290 zł

•

8 800 zł

Wszystkie ceny netto. Wycena nie zawiera kosztów dojazdu i noclegu trenera. Z uwagi na specyfikę pracy

trenera, w przypadku szkoleń zamknętych, prosimy o rezerwowanie terminów z minimum trzymiesięcznym
wyprzedzeniem.
Szkoląc się u nas wspierasz finansowo dzieci z dysfunkcyjnych rodzin i domów dziecka pod opieką fundacji
"Dom - Dbamy o młodych" (www.dbamyomlodych.pl) Dziękujemy ci w ich imieniu!

Kontakt

Izabela Żurawska
t: +48 723 347 350
e: i.zurawska@korporacja-arka.pl
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ZAMÓWIENIE
Organizator
Korporacja Umiejętności „ARKA” Marcin Rogowski
Ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice

Tel. 723 347 350 email: office@ark-skills.com
www.ark-skills.com

Nr konta: 92 1140 2017 0000 4402 1300 4753

Nazwa firmy:

Adres do faktury:

NIP:
Adres mailowy:
Zamawiający:
Imię i nazwisko uczestnika:
Tel uczestnika.:
Email uczestnika:

Prosimy o czytelne wypełnienie zamówienia i odesłanie na adres: k.jania@ark-skills.com. Przesłanie
ppodpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń znajdującego się na stronie
www.ark-skills.com.

PODPIS

data, podpis, pieczęć zamawiającego
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