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� Mijające dwa lata – kryzys i wychodzenie 

z niego – chyba bardzo dobitnie pokazały, 

jak ważna jest umiejętność sprzedaży 

produktu firmy. Czy to będzie usługa, czy 

artykuł. 

– Fakt. Wyprodukować czy kupić, nawet 

w Chinach, można dziś wszystko. Problem po-

lega na tym, by wokół produktu, który chcemy 

sprzedać, stworzyć ciekawą otoczkę. Wybu-

dować jego odpowiedni wizerunek. 

Dziś produkt musi odpowiadać nie tylko 

praktycznym potrzebom klientów, dotyczącym 

jego użytecznych cech. Musi też zaspokajać 

wymagania i oczekiwania emocjonalne na-

bywcy.  Spełniać jego potrzeby stricte psycho-

logiczne: chęć wyróżnienia się, poczucie bez-

pieczeństwa, bycia trendy. 

Posiadanie danego produktu ma wręcz za-

spokajać nieodzowną każdemu potrzebę bycia 

lepszym człowiekiem. 

Na tym dziś zazwyczaj polega bycie konsu-

mentem – większość produktów, które kupu-

jemy, spełnia po prostu nasze zachcianki. Ma-

my, gdzie mieszkać. Gdzie spać i w co się 

ubrać. Mamy co jeść. Ale chcemy, żeby sprzę-

ty, które nas otaczają, ubrania, które nosimy 

czy nawet menu, były wyrazem naszej indy-

widualności i osobowości. 

Pojawiła się więc nowa kategoria klienta- 

konsumenta poszukującego emocji związa-

nych z produktem, ale i oceniającego, jak  trak-

tuje go reprezentant firmy-sprzedający. Czy jest 

on nastawiony na poszukiwanie naszych po-

trzeb i ich zaspokojenie. 

� Dlatego zapewne, gdy mówi się o sposo-

bach poprawiania efektywności pracy 

grup handlowych czy marketingowych, to 

jest tam  bardzo dużo narzędzi z zakresu 

psychologii społecznej? Handlowiec nie 

ma zwiększać liczby telefonów do klienta, 

tylko przemyśleć jego profil psycholo-

giczny.  

– Otóż to. Kiedyś była koncepcja mówiąca, 

że zwiększając liczbę telefonów w tele mar -

ketingu czy spotkań, można zwiększyć sprze-

daż. Albo, że statystyka wskazuje, że co piąty 

klient da się namówić na zwiększenie zaku-

pów. I wtedy handlowiec działał w przekona-

niu, że spokojnie można czekać na tego co pią-

tego. 

Ale to się nie sprawdza na dłuższą metę. 

Chodzi jednak o to, że gdy już rozmawiam 

z klientem, to muszę rozpoznać jego osobo-

wość, temperament, styl, w jakim chce kupo-

wać. I wtedy dopasowuję prezentację produk-

tu do potrzeb i osobowości potencjalnego od-

biorcy. Zgodnie z hasłem: sprzedawaj tak, jak 

chce kupować twój klient. 

Przykładowo: gdy jestem bezdzietnym ka-

walerem, wartość ubezpieczenia wynikająca 

z potrzeby bezpieczeństwa nie jest dla mnie 

zbyt ważna. Ale już inwestycja w zwiększenie 

zysków finansowych już bardziej interesują-

ca. Czyli ten sam produkt trzeba klientom po-

kazywać w różnym świetle, aby zwiększyć sku-

teczność sprzedaży. Zgodnie z tym, co oni 

w tym produkcie chcą widzieć. 

� Gdy szkolicie handlowców, stosujecie 

konfucjańską zasadę: Powiedz mi, 

a zapomnę. Pokaż mi, a może zapamię-

tam. Pozwól mi się zaangażować, a zrozu-

miem. Co to oznacza w tym przypadku? 

– To po prostu metoda uczenia przez dzia-

łanie i doświadczanie. Bo bardzo często me-

nedżerowie szkoląc handlowców w swoich ze-

społach popełniają błąd wyświetlania 482 slaj-

dów na godzinę. 

� Zazwyczaj widownia przysypia już 

w połowie.  

– My takich menedżerów nazywamy mio-

taczami slajdów. A nie ma nic gorszego. Nau-

ka sprzedaży, marketingu i  obsługi klienta 

powinna zasadzać się na innych poziomach. 

Nasi handlowcy nie są z innej planety, zazwy-

czaj wiedzą jak obsłużyć klienta i mają wie-

dzę o sprzedawanych produktach. Ale to nie 

teoria sprzedaje, tylko postawa wobec kon-

kretnego klienta.  

Dlatego my pracujemy na trzech poziomach: 

wiedzy, umiejętności i postaw.  Stąd ta zasada 

Konfucjusza jako podstawa naszych działań: 

handlowiec mając pewną wiedzę i kompeten-

cje podczas treningu, czyli angażując się, mu-

si się dowiedzieć, co zrobić, gdy trafi na po-

tulnego klienta, a co, gdy zetknie się z osobą 

odporną na argumenty. 

Stąd potrzeba aranżowania scenek, gry ról, 

które pozwolą przećwiczyć pewne postawy 

w praktyce, a nie tylko dowiedzieć się, że tak, 

a nie inaczej bywa. 

� Czy lepiej jest, gdy w firmie mamy włas-

nych trenerów sprzedaży? Czyli moich 

ludzi, którzy uczą moich ludzi. Czy lepiej, 

żeby firma zewnętrzna uczyła mi pracow-

ników na okazjonalnych szkoleniach?  

– Moim zdaniem, dzisiejsza praktyka i wyni-

ki badań w USA, kraju najbardziej rozwiniętym 

pod względem szkoleń i samorozwoju potwier-

dzają, że  każdy menedżer powinien być trene-

rem dla swoich ludzi. Dlaczego? Bo ma perma-

nentny wpływ na kształtowanie umiejętności 

i postaw. Może to robić w długim okresie cza-

su. Trudno wymagać od firmy szkoleniowej, że 

w razie kryzysu wpadnie na dwa dni, „nalepi 

plaster na złamanie” i wszystko będzie dobrze. 

� Menedżerowie znają i obserwują zarów-

no swoich ludzi, jak i produkt firmy. 

A jedno i drugie się zmienia. 

– Moim zdaniem w ciągu 10 lat rola firm 

szkoleniowych w Polsce zmieni się diametral-

nie: ich rolą będzie inspirowanie trenerów 

wewnętrznych, a nie szkolenie całych firm. 

W krótkim okresie, jednorazowym wejściem 

nie da się bowiem przeprowadzić procesu 

zmiany postaw pracowników. A to postawy, 

jeszcze raz podkreślę, są kluczowe w obsłu-

dze klienta. 

Dlatego proponujemy firmom  szkolenia 

trenerskie, żeby potem same lepiej zarządza-

ły zespołami handlowymi. Wychodzi taniej 

i w dłuższej perspektywie przynosi o wiele lep-

sze rezultaty. 

Dwudniowe szkolenie połączone z integra-

cją zespołu to fikcja. Lepiej zrobić ludziom 

dwudniowy wyjazd integracyjny niż dwudnio-

we szkolenie, z którego nic nie wynika. 

� Czy widać różnicę między poziomem 

wiedzy o sztuce sprzedaży między Polską 

a krajami rozwiniętymi, gdzie nasi 

eksporterzy walczą o rynek? 

– Nie, nie jesteśmy zapóźnieni pod tym 

względem. Wręcz przeciwnie, jak wszyscy 

spóźnialscy z wielkim zaangażowaniem odra-

biamy zaległości. I jeśli patrzeć na poziom ob-

sługi klienta i niektóre procesy biznesowe, któ-

re zachodzą w Europie Zachodniej, jesteśmy 

w całkiem dobrej sytuacji. 

Mamy przede wszystkim świadomość, że 

klient jest najważniejszy, bo płaci nasze ra-

chunki. W krajach zachodnich poziom życia 

jest niejednokrotnie na tyle wyższy, że han-

dlowcom brakuje motywacji do polepszania 

obsługi klienta. Nasza motywacja jest oczywi-

sta: chcemy piąć się do przodu w rozwoju. 

Teoria nie sprzedaje

Nasi handlowcy nie są z innej planety. Zazwyczaj wiedzą jak obsłużyć 

klienta i mają wiedzę o sprzedawanych produktach. Ale to nie teoria 

sprzedaje, tylko postawa wobec konkretnego klienta. 

Maciej Weinmann, politolog o spe-

cjalizacji komunikacja społeczna, jest 

trenerem, coachem i konsultantem; za-

łożycielem Development Partners 

oraz autorem programu Akademii Tre-

nerów Sprzedaży.
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