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Formy i techniki komunikacji w turystyce



� Poprzez zaplanowane działania, przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych narzędzi
� Codziennie, mając bezpośredni kontakt z turystami (najbardziej efektywnie, przy 

niskich kosztach)

� Kto jest Twoim potencjalnym klientem? 
� Jakie ma oczekiwania / potrzeby?
� Co masz mu do zaproponowania?
� Co chcesz osiągnąć i jak to zmierzysz?
� Jakie masz środki?

� Działania promocyjne powinny spełniać funkcje:
� Informacyjną
� Nakłaniającą do określonego zachowania (sprzedaŜowa)
� Przypominającą

PROMUJPROMUJĘĘ I INFORMUJI INFORMUJĘĘ
budujbuduj ęę markmark ęę, tworz, tworz ęę wizerunekwizerunek

CHCĘ BYĆ ZAUWAśONY 
I WŁAŚCIWIE KOJARZONY



Nowoczesne narz ędzia promocji 
na rynku turystycznym

Komunikacja jako sposób zach ęcenia do 
zakupu



INNOWACYJNE 
NARZĘDZIA PROMOCJI

• event marketing 

• ambient marketing

• konsolidacja i kooperacja bran Ŝy

• róŜny wizerunek marki



MARKETING 
INTERNETOWY

• marketing wirusowy

• social media

• wykorzystanie Web 2.0

• innowacyjne strony internetowe

• serwisy na urz ądzenia mobilne



EVENT MARKETING TO…

…narzędzie promocyjne, wykorzystywane do organizacji 
wydarzeń (eventow) skierowanych do masowego odbiorcy.

Cel: zrealizowanie naszych zamierzeń i trafienie do 
jak najszerszego kręgu odbiorców. 

Z uwagi na cel przewodni – czyli wywołanie rozgłosu 
wokół Przemyśla, powinno być to wydarzenie 
PASUJĄCE do miasta, PRZEMYŚLANE!!!



O czasach masowych imprez organizowanych dla 
przypadkowych osób naleŜy zapomnieć.

Dziś konsumenci s ą wymagaj ący!

Do event marketingu moŜna zaliczyć:

• pokazy
• konkursy
• happeningi
• pikniki
• degustacje
• szeroko rozumiane zabawy…

Coraz wi ększa konkurencyjno ść skutkuje 
powstawaniem niezwykle pomysłowych 
form eventów…



„Bo do tanga trzeba dwojga”, Budka Suflera

Bo do tanga trzeba dwojga 
Zgodnych ciał i chętnych serc
Bo do tanga trzeba dwojga 
Tak ten świat złoŜony jest

EVENT + PROMOCJA = TANGO



Jak zrealizowa ć porządny event ???

• Określić cele i grupę docelową (co chcemy osiągnąć? do kogo dotrzeć?)

• Ocenić moŜliwości realizacji tych celów: ludzie & kasa

• Być kreatywnym – wymyślić oryginalny pomysł, współgrający z charakterem 
miasta, obiektu, hotelu

• Rozsądnie operować pieniędzmi (dobór odpowiednich sponsorów)

• Analiza konkurencji (jakie eventy robią inni?)

• Przygotowanie szczegółowego raportu z realizacji eventu i całościowego 
zestawienia rezultatów (równieŜ na podstawie monitoringu mediow)



Sieradz Open Hair Festival – Projekt zrealizowany 
przez Euro RSCG Sensors dla Urzędu Miasta Sieradza

Sieradz postawił na mieszkańca swojego miasta, światowej 
sławy fryzjera Antoniego Cierplikowskiego zwanego 
Antoinem de Paris, który jako pierwszy ściął długie kobiece 
włosy i został prekursorem mody na krótkie fryzury u pań.

Jak napisał „Le Figaro” po jego śmierci: „Był największym 
z tych, którzy na równi z  Coco Chanel stworzyli kobietę
współczesną”.



Działania komunikacyjne nastawione na odrodzenie legendy Antoniego 
Cierplikowskiego, fryzjera największych gwiazd XX wieku, wywołały zainteresowanie 
Sieradzem i sprawiły, Ŝe latem 2009 roku miasto pojawiło się na mapie atrakcji 
turystycznych Polski. 

Z czasem impreza została uznana za najbardziej wyczesany festiwal w Polsce.



Sieradz to miasto, które nie miało dotychczas strategii 
pozycjonowania i nie realizowało Ŝadnych konsekwentnych działań
promocyjnych.

W 2008 roku, po analizie zasobów i historii miasta powstała 
koncepcja marki Open Hair – platformy, dzięki której miasto w 
okresie kilku kolejnych lat ma pretendować do tytułu światowej 
stolicy fryzjerstwa.



Miasto zdecydowało, Ŝe będzie komunikować się poprzez postać artysty i w ten 
sposób zdobędzie atrakcyjne miejsce na kulturalnej i turystycznej mapie Polski.

Na tej podstawie określony został główny cel działań promocyjnych: 
zakomunikować światu związek Sieradza z Antonim Cierplikowskim .

Marka turystyczna Open Hair jest jednym z głównych 
narzędzi tworzenia nowego wizerunku Sieradza –
miasta gościnnego dla rozwoju. 



Uroczysta gala Antoine’a



Wybory Miss Polski, konkursy, pokazy mody i fryzjer stwa.



Obecno ść wielu gwiazd i mediów



Od pucybuta do milionera – impreza sportowa jako 
przykład skutecznego event marketingu 



Siatkówka plaŜowa w Starych Jabłonkach swoje początki miała 16 lat 
temu, kiedy to promotorzy z Hotelu Anders zorganizowali Mistrzostwa 
Województwa Olsztyńskiego. Systematyczne podnoszenie rangi 
zawodów poprzez Mistrzostwa Polski, Europy do lat 23, do przyznania 
im prawa do organizacji Pucharu Świata.

Turniej organizowany jest w Hotelu Anders cyklicznie od 2004 r.

Mazury Open Grand Slam – Swatch World Tour to jeden z piętnastu 
kobiecych i czternastu męskich turniejów rozgrywanych, co roku, w 
najciekawszych zakątkach świata – na plaŜach, nad jeziorami, w górach 
oraz centrach wielkich metropolii.



• Doskonałe widowisko sportowe – obecność czołowych zawodników świata

• Publiczność – mimo róŜnej pogody, liczne grono kibiców z Polski i zagranicy 

• Atrakcje pozasportowe (DJ-e, tancerki z Wysp Kanaryjskich, bogata oferta 
kulinarna, ponad 20 000 rozdanych gadŜetów, „Beach Party”)



Wynik medialny

Oprócz zaangaŜowania największych polskich mediów, jak wynika z 
raportu przygotowanego przez firmę IMG, turniej trafił do 90 róŜnych 
telewizji na całym świecie, o zasięgu 49 mln gospodarstw domowych.



Marzenia si ę spełniaj ą…

„Nasz upór w dąŜeniu do celu i wzorowa organizacja od Pucharów 
Świata w tej dyscyplinie doprowadziły nas jednak do powierzenia 
nam największej po Igrzyskach Olimpijskich  imprezy. Z dumą mogę
teraz powiedzieć, Ŝe: Mistrzostwa Świata 2013 odb ędą się
na boiskach wokół Hotelu Anders w Starych 
Jabłonkach”

Tomasz Dowgiałło, dyrektor generalny turnieju Mazury Orlen Grand Slam 2011



AMBIENT MARKETING TO…

…wszelkie formy niestandardowego, dziwnego, 
kontrowersyjnego bądź nowoczesnego marketingu, 
wykorzystanie dla jego celów happeningów, nowych form 
komunikacji, lub kompletnie szalonych pomysłów mających 
na celu zwrócić na siebie uwagę.



AMBIENT MARKETING TO…



AMBIENT MARKETING TO…



AMBIENT MARKETING TO…



Flash Mob na Placu Zamkowym w Warszawie

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała akcję Flash Mob mającą
na celu zachęcenie ludzi do głosowania na kandydaturę Mazur w 
Konkursie na 7 Nowych Cudów Natury.  

• w celu rekrutacji chętnych do akcji utworzono specjalne 
profile na portalach społecznościowych  (Facebook, Twitter, 
Goldenline)

• w warszawskim metrze wyświetlono specjalny komunikat 
zapraszający do udziału w akcji układania napisu z ludzi 
promującego Mazury



W dniu 5 listopada 2011 r. na Placu Zamkowym w Warszawie został
uło Ŝony napis z ludzi promuj ący kandydatur ę Mazur . Uczestnikami akcji 
były osoby zebrane przy pomocy akcji realizowanej na portalach 
społecznościowych oraz przypadkowi przechodnie.  Akcja zwróciła uwagę
wielu mediów.



Świetlna promocja Mazur w centrach polskich miast

W połowie października 2011 r. rozpoczęły się ambientowe akcje 
promocyjne prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną w 
ramach kampanii „Mazury Cud Natury”. Zaproszenie do głosowania na 
Mazury w konkursie New7Wonders prezentowane było m.in. na 
budynkach polskich miast.

Wrocław



Warszawa

Kraków Katowice



W większości przypadków administratorzy budynków udostępnili 
ich przestrzeń bezpłatnie .

Gdańsk



Autokarowa Promocja Polskiej Organizacji Turystyczn ej



Wspólna inicjatywa ponadregionalna „Czas na Bałtyk”



PlaŜa w górach



Akcja Okulary

Akcje związane z okularami odbyły się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, 
Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu



Mikołaj na pla Ŝy 



Efekt medialny akcji ambientowych



KONSOLIDACJA I KOOPERACJA 
BRANśY TURYSTYCZNEJ



KARTA TURYSTY

Wyró Ŝnik Karty : elektroniczna Karta Turysty

Partnerzy Karty : firmy/ instytucje/ obiekty usługowe

Oferta dla turystów :
-bilety komunikacyjne, wejście do obiektów 
kulturalnych i muzeów
- zniŜki/ rabaty na korzystanie z oferty (5 – 50%) – na 
określony czas: puby, hotele, restauracje, koncerty, 
taksówki wodne, wyciągi narciarskie

Dystrybucja : Centrum Informacji Turystycznej



• „Poznań za pół ceny!” ma charakter konsumenckiej promocji sprzedaŜy, 
naleŜącej do instrumentów komunikacji marketingowej miasta Poznania.

• Akcja polega na jednorazowym wspólnym obniŜeniu cen usług 
oferowanych turystom i mieszkańcom Poznania o 50% przez podmioty 
tworzące ofertę turystyczną miasta i zaangaŜowane w akcję.

• Czas trwania imprezy jest ściśle określony i obejmuje dwa dni weekendu 

• Akcja jest koordynowana przez Poznańską Lokalną Organizację
Turystyczną i realizowana na zasadzie partnerstwa międzypodmiotowego

.



Cele krótkoterminowe

• Zwiększenie liczby mieszkańców Poznania i okolic    
podejmujących aktywność rekreacyjną oraz korzystających z oferty 
kulturalnej i gastronomicznej miasta na terenie aglomeracji w 
czasie długiego weekendu majowego.

• Przedstawienie osobom biorącym udział w wydarzeniu oraz opinii 
publicznej moŜliwości spędzenia wolnego czasu w Poznaniu i 
okolicach.

• Rozpropagowanie w środkach masowego przekazu informacji na 
temat potencjału turystycznego i kulturowego Poznania.

• Zachęcenie podmiotów z branŜy turystycznej do zwiększania 
aktywności marketingowej i uelastyczniania swoich ofert.



Cele długoterminowe

• Zmiana nawyków spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców miasta –zwiększenie aktywności 
kulturowej i popytu na usługi gastronomiczne.

• Tworzenie wizerunku Poznania jako docelowego 
miejsca podróŜy weekendowych (tzw. city breaks), a 
przez to zwiększenie ruchu turystycznego w 
weekendy.

• Zmiana wizerunku Poznania z miasta tylko 
biznesowego na miasto o bogatej ofercie turystycznej 
oraz pełnego wydarzeń.

• Unowocześnienie wizerunku Poznaniaków poprzez 
weryfikację formy przedstawienia ich cech i nawyków 
(oszczędność, uporządkowanie, przewidywalność
itp.).

• ZróŜnicowanie produktu turystycznego miasta.

• Zwiększenie rozmiarów popytu turystycznego 
zarówno w zakresie ilościowym (liczba 
odwiedzających miasto), jak i wartościowym 
(zwiększenie wydatków odwiedzających).



Podsumowanie akcji

Źródło: 
Badania 
przeprowadzone  przez 
Uniwersytet Pozna ński



Podsumowanie akcji

Źródło: 
Badania 
przeprowadzone  przez 
Uniwersytet Pozna ński



MARKI TEMATYCZNE

Izrael stosuje podejście tworzenia i targetowania róŜnych sub-
marek dla róŜnych grup odbiorców np. turystów 
pielgrzymkowych.





Turystyczna promocja Izraela skierowana do homoseks ualistów

Tel Aviv , podobnie jak San Francisco, Berlin i Bercelona
jest uwaŜany za przyjazny dla homoseksualistów.

• Postanowiono z tego skorzystać aby promować Izrael turystycznie

• Broszury rozdawane podczas „gay-parades” w Europie przez 
izraelskich tour-operatorów

• Jak się moŜna było spodziewać, na tym tle doszło do konfliktów 
politycznych

• Kampania realizowana równolegle m.in. z kampanią turystyki 
pielgrzymkowej





MARKETING WIRUSOWY TO…

…to działania promocyjne mające na celu zachęcić indywidualnych 
klientów do przesłania innym uŜytkownikom informacji marketingowej, 
stwarzając tym samym okazję do lawinowego rozprzestrzeniania
i oddziaływania komunikatu.



Zalety:

• niski koszt

• szeroki zasięg

• moŜliwość trwałego zwiększenia świadomości marki i lojalności 
klientów

Wady:

• brak kontroli nad dystrybucją wirusa na pewnym etapie rozwoju

MARKETING WIRUSOWY



…przede wszystkim oryginalny pomysł . 

Równie waŜna jest jednak analiza grupy docelowej . Ustalenie co ją bawi, 
jakie są jej oczekiwania. Kreacja zupełnie niezrozumiała dla 80% ludzi moŜe 
stać się kultowa dla pozostałych 20% i skłonić do zakupu produktu czy 
usługi setki tysięcy ludzi.

NajwaŜniejsze jest więc elastyczne podej ście . śadna kampania 
wirusowa nie jest taka sama. Powielanie schematów zastosowanych 
przez konkurencję bardzo rzadko przekona klientów, bo będzie 
pozbawione znamion autentyczności. Grupa docelowa poczuje się
okłamana i zacznie przekaz wirusowy ignorować.

WIRUSOWA KAMPANIA TO…



A ły Ŝka na to: 
Niemo Ŝliwe!



Historia usuni ętego filmu promocyjnego 
(Dania 2009)

2 minutowy film promujący Danię, 
zamieszczony na youtube.com 
(na zlecenie Visit Denmark)

Kobieta o imieniu Karen, trzymając na rękach swojego  
syna Augusta, mówi, Ŝe "próbuje znaleźć jego ojca". 
Jest nim turysta, który ponad rok wcześniej odwiedził
Danię. Kobieta opowiada, jak się poznali pewnego 
wieczoru w barze i o czym rozmawiali. Spędziła z nim 
tylko jedną noc.

• Lene Espersen, duński minister gospodarki skrytykowała 
produkcję

• Film został zdjęty z oficjalnego kanału, ale krąŜy dalej 
(wirusowo)



Wzrost zainteresowania Dani ą w internecie



Dam prac ę. Najlepsz ą prac ę. Na rajskiej wyspie



Kumpel z Przeszło ści. 1944 Live

Kampania społeczna zainspirowana 65. rocznicą wybuchu 
Powstania Warszawskiego, najprawdopodobniej najbardziej 
nagradzany projekt polskiej reklamy. Kampania była 
realizowana przez 63 dni, od końca lipca do października 2009 
roku, na portalu społecznościowym Facebook.



Kumpel z Przeszło ści. 1944 Live

Cel kampanii : wygenerowanie jak największego społecznego 
zainteresowania tematem ze szczególnym naciskiem na młodych 
ludzi przy zerowym budŜecie, posługując się jedynie bezpłatnymi 
formami generowania contentu w Internecie i mediach 
społecznościowych.

Grupa docelowa : młodzi uŜytkownicy internetu (15- 35)



Autorzy projektu stworzyli na portalu Facebook, dwa fikcyjne profile: Sosna 
Dwadzieściacztery i Kostek Dwadzieściatrzy. Była to para młodych 
Warszawiaków, którzy „na Ŝywo” przez 63 dni, 24 godziny na dobę relacjonowali 
swoją historię z powstańczej Warszawy, jakby miała miejsce dziś.

Kumpel z Przeszło ści. 1944 Live



Wykorzystując funkcjonalności portalu Facebook utworzono wirtualny 
pamiętnik powstańczy ilustrowany zdjęciami, linkami oraz piosenkami z 
tamtego okresu. Stworzono typowe dla portalu quizy historyczne oraz 
nakręcono filmy para-dokumentalne przy pomocy telefonu komórkowego.
Elementem projektu była realizacja akcji ulicznej „zrzuty”. 

Kumpel z Przeszło ści. 1944 Live



Efekty kampaniii

„Sosna” i „Kostek” zdobyli ponad 4000 przyjaciół, którzy skomentowali ich 800 wpisów oraz 
przeprowadzili 1512 godzin dyskusji o Powstaniu Warszawskim.

Realizacją projektu zainteresowały się zarówno media krajowe, jak i zagraniczne. W Polsce 
ponad 5 mln osób dowiedziało się o „Kumplu z Przeszłości” za pośrednictwem m.in. jednego z 
głównych wydań „Panoramy”, ponad 85 tys. osób usłyszało o nim w radio, tysiące przeczytały w 
najpopularniejszych dziennikach. O zastosowanej w projekcie koncepcji pisały największe 
polskie oraz anglojęzyczne serwisy informacyjne dla marketerów. 



„Kumpel z Przeszłości. 1944 Live” był pierwszym w Polsce projektem 
łączącym strategię kampanii marketingowych w mediach społecznościowych 
z nowoczesną edukacją historyczną.

Kampanię udało się zrealizować niemal bez ponoszenia nakładów 
finansowych. Wszyscy, którzy brali udział w realizacji projektu 
pracowali pro publico bono.

Kumpel z Przeszło ści. 1944 Live



WEB 2.0. to

… serwisy internetowe w których działaniu podstawową rolę
odgrywa treść generowana przez uŜytkowników.



Świętokrzyskie - blog & kanał TV 

Pod koniec stycznia 2012 r. ruszył oficjalnie blog oraz kanał filmowy 
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 
Kanał zamieszczać będzie amatorskie oraz profesjonalne filmy 
promujące region. 



Regionalny blog turystyczny i kanał filmowy są narzędziami 
wchodzącym w skład Cyfrowego Systemu Informacji Turystycznej 
i Promocji województwa świętokrzyskiego . 

Rdzeniem systemu jest portal www.swietokrzyskie.travel, portale 
lokalne, tematyczne serwisy turystyczne o regionie oraz 
uzupełniącego go kanały społecznościowe facebook, blip, golden line, 
nk.



INNOWACYJNE STRONY 
INTERNETOWE

Toruń, korzystając z połoŜenia pomiędzy trzema miastami-gospodarzami Euro 2012 -
Warszawą, Poznaniem i Gdańskiem - rusza z promocją kierowaną do kibiców. 

Miasto moŜe być doskonałą bazą wypadową dla osób, które pragną obejrzeć kilka 
spotkań na róŜnych arenach. 

Uruchomiono juz stronę internetową, na której znajdują się informacje o Toruniu, 
sposobach dojazdu do miasta, noclegach, obiektach turystycznych oraz imprezach 
planowanych w związku z mistrzostwami. http://2012.torun.pl/



SERWISY NA URZĄDZENIA MOBILNE



ĆWICZENIE – rebranding marki

Ze względu na swoje zasługi na polu marketingu i promocji 
zostałeś awansowany i odesłany wraz z zespołem do 
egzotycznego, dalekiego kraju. Twoim zadaniem jest pomoc 
rządowi tego kraju w opracowaniu strategii rebrandingu marki, 
która będzie nowym rozdaniem, pokaŜe zupełnie nowe, atrakcyjne 
oblicze tego kraju.

Aby tego dokonać musisz wraz z zespołem skorzystać z 
omawianego za chwilę modelu budowy marki, a takŜe z własnej 
wiedzy, doświadczenia i WYOBRAŹNI.







KUBA



IRAK



GRECJA



KOLUMBIA





�� PRZEMYPRZEMYŚŚLL działania promocyjne, które 
moŜesz podjąć samodzielnie lub w kooperacji 
z innymi

ĆWICZENIE – planowanie działa ń
promocyjnych Przemy śla 
w kontek ście EURO 2012



DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
PRZEMYŚLA  W KONTEK ŚCIE 

UEFA EURO 2012

• e-marketing , strona internetowa zachęcająca potencjalnych turystów do 
przyjazdu i ukazująca Przemyśl jako interesujące miejsce, komunikująca 
„Odwied ź nas w drodze na stadion ”, a takŜe prezentująca infrastrukturę
turystyczną. „Przemy śl gdzie warto si ę zatrzyma ć…” (w drodze na 
stadion)

• uŜycie web 2.0. – aktywność na profilu FB miasta, utworzenie videobloga z 
opisami przygód fanów w Przemyślu podczas Imprezy, monitoring forów 
internetowych, współpraca z innymi portalami związanymi z UEFA EURO 2012

• konsolidacja bran Ŝy – wspólne pakiety dla turystów (system rabatowy 
na czas mistrzostw) 



DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
PRZEMYŚLA  W KONTEK ŚCIE 

UEFA EURO 2012

• akcje ambientowe (ustawienie wolontariuszy - „autostopowiczów z 
tabliczkami”)

• flash mob (np. związany z piłką noŜną, pomóŜ naszym wygrać)



Jak trafi ć do turystów 
z komunikatem 
marketingowym?

Komunikacja werbalna w promocji



„„Napisz zdanie zawierajNapisz zdanie zawierająące sce słłowa owa „„istnieje domniemanieistnieje domniemanie”” w taki w taki 
spossposóób, b, ŜŜeby czytelnik nie miaeby czytelnik nie miałł wwąątpliwotpliwośści, ci, …… ŜŜe to prawda.e to prawda.””

„Stary Reporter” w Chicago Herald 1917 r.



WYRWYRÓÓśśNIAM SINIAM SIĘĘ
dzidzięęki wki w łłaaśściwemu wykorzystywaniu ciwemu wykorzystywaniu 
InternetuInternetu

INTERNET = PIERWSZE I NAJWAśNIEJSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI 
ORAZ KANAŁ DYSTRYBUCJI 

� Oficjalna strona
� Blogi, strony prywatne, media społecznościowe – własne i obce
� Strony opiniotwórcze (trip advisor, holiday check, etc.)

PAMIPAMIĘĘTAJ, TAJ, śśE INTERNAUTA POJAWIA SIE INTERNAUTA POJAWIA SI ĘĘ W RW RÓÓśśNYCH NYCH 
MIEJSCACH MIEJSCACH –– co robico robi ćć, by da, by da ćć sisięę znaleznaleźćźć??

� Właściwe pozycjonowanie strony
� Szeroka dystrybucja treści w Internecie
� Materiały informacyjne dla innych witryn
� Kontrola (tam, gdzie to moŜliwe)



CO NA WWW?CO NA WWW?

� Zdjęcia, filmy
� Rekomendacje

� Tekst:

� Nagłówek skoncentrowany na kliencie, nie na 
przedsiębiorstwie / mieście

� Opis korzyści, jakie daje przedsiębiorstwo / miasto, a 
nie jego cech

� Unikalność, oryginalność przekazu – przyciągnięcie 
uwagi za wszelką cenę!

� Tekst odwołujący się do klientów, nie konkurentów

� Dowody , opinie innych (w tym ekspertów)
� Odwoływanie się do emocji i systemów reprezentacji

� Informacja prawdziwa, aktualna, rzetelna, 
przydatna



SYSTEMY REPREZENTACJISYSTEMY REPREZENTACJI

� Do postrzegania świata 
ludzie wykorzystują
wszystkie zmysły, ale 
zawsze jeden jest 
faworyzowany

� Ludzie dzielą się na:
� Wzrokowców
� Słuchowców
� Kinestetyków



KAKAśśDY Z SYSTEMDY Z SYSTEMÓÓW REPREZENTACJI W REPREZENTACJI 
ZMYSZMYSŁŁOWEJ OBJAWIA SIOWEJ OBJAWIA SI ĘĘ W SPOSW SPOSÓÓB B 
WERBALNY WERBALNY predykatami mowypredykatami mowy

Język wzrokowców Język słuchowców Język kinestetyków

Widzieć

Patrzeć

Wyglądać

Pokazać

Naświetlić

Nabrać dystansu

Zogniskować

wyobrazić

Oko w oko

W świetle

Jaskrawe

Zabarwienie

Rzucić okiem

Kolorowy

Błyszczący

Nowoczesny design

Dostroić się

Zamienić się w słuch

Cisza

Cichy

Rezonować

Głucho

Dzwonić

Głos

Dźwięk

Słowo

Powiedzieć

Przywołać

Czysty ton

Niewypowiedziany

Lekko

Miękki

Dotknąć

Uchwycić

Opanować

Czuć

Prześlizgnąć się

Wejść w kontakt

Twardy

Konkretny

Spokojny

Opanowany

Ramię w ramię

Wpaść do głowy

Pod presja

Odwrócić

Gładki

Szorstki



PRZYKPRZYKŁŁADOWE ZWROTY DO  UADOWE ZWROTY DO  UśśYCIA W OFERTACH SPA:YCIA W OFERTACH SPA:
�� Dla wzrokowcDla wzrokowc óów :w :

� Nasze przestronne SPA oferuje Wam:
� wygodę i komfort w 16 nowocześnie wyposaŜonych gabinetach,

� zabiegi przywracające  naturalny blask i świeŜość cery,

� gwarancję natychmiast widocznego efektu, nawet po krótkim pobycie,
� piękne widoki za oknem kaŜdego gabinetu. 

�� Dla sDla s łłuchowcuchowc óów:w:
� Zapraszamy do naszego SPA,  gdzie zrelaksujesz się przy dźwiękach 

delikatnej muzyki, bądź teŜ kojącego ucho szumu wodospadu. Nasze 
zabiegi spowodują,  Ŝe poczujesz się lekko  i w harmonii ze sobą.

�� Dla kinestetykDla kinestetyk óów:w:
� Zapraszamy na relaksujący pobyt w naszym ekskluzywnym SPA. Tutaj 

oderwiesz się od codzienności. Dzięki dotykowi naszych masaŜystów 
Twoja skóra stanie się gładka, poczujesz odpręŜenie i zatracisz się w 
świecie ekstazy

Opis oferty powinien zawiera ć zwroty 
językowe docieraj ące do systemów 

reprezentacji



SKUTECZNY JSKUTECZNY JĘĘZYK PROMOCJIZYK PROMOCJI

� Atrakcyjno ść – to znaczy komunikat bliski, normalny, powszechny, 
ale z drugiej strony zawierający elementy przyciągające szczególną
uwagę; dla wielu osób humor jest elementem zwiększającym 
atrakcyjność przekazu

� Sugestywno ść - na przykład wypowiedź kategorycznie nakłaniająca 
do działania, albo wręcz odwrotnie; te komunikaty, które sugerują, 
Ŝe wcale nam na tym nie zaleŜy, według zasady, Ŝe zakazany owoc 
lepiej smakuje 

� Zrozumiało ść - naleŜy unikać Ŝargonu fachowego, jeŜeli mamy 
jakiekolwiek wątpliwości, Ŝe adresat przekazu go nie zrozumie  



SKUTECZNY JSKUTECZNY JĘĘZYK PROMOCJIZYK PROMOCJI

� Zapami ętywanie – przekaz powinien być na tyle klarowny, aby 
został zapamiętany choćby główny slogan; naleŜy równieŜ stosować
narzędzia ułatwienia zapamiętywania np. rym, rytmiczność lub 
symetryczność tekstu, muzykę lub ilustrację podkreślające tekst itp 

� Zwięzłość – z 5 słów adresat zapamięta wszystkie, z 25 tylko 4‐8 
słów; naleŜy wziąć to pod uwagę konstruując przekaz

� Oryginalno ść – najwaŜniejsza ze wszystkich pozostałych zasad; 
jeŜeli komunikat ją spełnia mogą mu się upiec wszelkie błędy w 
realizacji poprzednich zasad



ANALIZA i TWORZENIE TEKSTANALIZA i TWORZENIE TEKST ÓÓWW
warsztatywarsztaty



� Kameralny, luksusowy, butikowy w charakterze hotel w 
Zakopanem. Hotel Litwor połoŜony jest w samym centrum stolicy 
Tatr, przy ul. Krupówki. Był pierwszym czterogwiazdkowym 
obiektem w mieście, był takŜe pierwszym pięciogwiazdkowym. 
Jest to nie tylko najwyŜsza kategoria, jaką moŜe otrzymać hotel, 
ale takŜe poświadczenie wysokiej klasy usług, jakie oferujemy. 
Hotel Litwor wyznacza standardy jakości pod Tatrami. Hotel 
łączy w sobie styl, nowoczesność i luksus. Hotel Litwor to 
idealne miejsce na wypoczynek oraz spotkania biznesowe. 
Subtelny urok dyskretnej elegancji stanowi o atmosferze pokoi, 
sal i restauracji.



Restauracja Albatros w Przemyślu istnieje juŜ od 13 lat. Serwujemy 
Państwu pyszne dania oraz zapewniamy miłą i profesjonalną
obsługę, dzięki której kaŜda uroczystość upływa w pozytywnej 
atmosferze. W ciągu tych wielu lat zorganizowaliśmy duŜą liczbę
imprez, co owocuje teraz perfekcyjnym planowaniem kaŜdej
z nich: wesela, komunie, chrzciny, spotkania biznesowe oraz 
obiady słuŜbowe. WyróŜnia nas takŜe:
� miły i wykwalifikowany personel 
� smakowita kuchnia polska oraz europejska 
� bogata oferta dla grup oraz Gości indywidualnych 
� perfekcyjne przygotowanie i przystrojenie sali weselnej 
� elegancko urządzona i klimatyzowana sala mieszcząca 120 

osób. 
Zapraszamy i Ŝyczymy smacznego!



� Odpocznij…
� Smakuj…
� Celebruj…
� Doświadczaj…
� Odkryj Przemyśl…
� Poznaj Lwów…

ĆWICZENIE – tworzenie tekstów promocyjnych



Sztuka komunikacji w obsłudze 
klienta

Komunikacja bezpo średnia



CZYM JEST KOMUNIKACJA?CZYM JEST KOMUNIKACJA?

� Komunikacja to przepływ informacji od jednej 
osoby do drugiej

� Jest to p ętla, w której Ty wpływasz na inne 
osoby, a inne osoby wpływaj ą na Ciebie

� Nie mo Ŝesz si ę nie komunikowa ć, gdy Ŝ
przekazujesz informacje nawet, gdy nie mówisz 
i pozostajesz w bezruchu



KOMUNIKACJA WERBALNA I KOMUNIKACJA WERBALNA I 
NIEWERBALNANIEWERBALNA

� Komunikacja werbalna słu Ŝy do przekazywania 
informacji

� Komunikacja niewerbalna słu Ŝy do ustalania 
stosunków mi ędzyludzkich

� Komunikacja niewerbalna jest starsza od mowy-
powstała w późnym plejstocenie ok. 40 tys. lat temu

� Istnieje milion gestów i tylko 550 000 słów
� Siła przekazu sygnałów niewerbalnych jest pięciokrotnie 

wyŜsza niŜ werbalnych



CO JEST WACO JEST WAśśNIEJSZE W KONTAKTACH NIEJSZE W KONTAKTACH 
MIMIĘĘDZYLUDZKICH?DZYLUDZKICH?
KOMUNIKACJA WERBALNA CZY NIEWERBALNA?KOMUNIKACJA WERBALNA CZY NIEWERBALNA?

Badania wykazują, Ŝe w 
komunikacji 
międzyludzkiej:

� 55%55% efektu uzyskuje 
się językiem ciała —
postawą, gestami i 
kontaktem wzrokowym

�� 38%38% tonem głosu 

�� 7%7% treścią naszej 
wypowiedzi



NIEWERBALNA KOMUNIKACJA ODBYWA NIEWERBALNA KOMUNIKACJA ODBYWA 
SISIĘĘ NA POZIOMIE NIENA POZIOMIE NIEŚŚWIADOMYMWIADOMYM

� Jak waŜna jest mowa ciała i jak moŜemy z tej 
wiedzy korzystać?

� Warto wykształcić w sobie umiejętności 
odczytywania gestów i znaków przekazywanych 
przez rozmówcę

� WaŜne, by nauczyć się świadomie wykorzystywać
mowę własnego ciała w podnoszeniu jakości 
obsługi

PrzykPrzyk łłady/ ady/ ććwiczeniawiczenia









MoŜliwo ści werbalnych i 
niewerbalnych technik 
komunikacji



CO TO JEST NLP I JAK MOCO TO JEST NLP I JAK MO śśEMY JE EMY JE 
WYKORZYSTAWYKORZYSTAĆĆ??

�� NLPNLP- Zbiór technik komunikacji komunikacji nastawionych na 
tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzeganiapostrzegania i 
myślenia u ludzi. 

�� NeuroNeuro - oznacza, iŜ wszystkie nasze zachowania 
wypływają z naszych neurologicznych procesów 
widzenia, słyszenia, dotyku, smaku i węchu

�� LingwistyczneLingwistyczne - do porządkowania naszych myśli i 
zachowań uŜywamy języka

�� ProgramowanieProgramowanie - to sposób, w jaki organizujemy 
myśli, idee i działania słuŜące do uzyskania 
określonych rezultatów



TO CO MYTO CO MYŚŚLIMY I MLIMY I MÓÓWIMY JEST ZE SOBA WIMY JEST ZE SOBA ŚŚCISLE CISLE 
POPOŁĄŁĄCZONECZONE � WyobraŜenia wzrokowe 

(wybieganie w przyszłość)

� Przypominanie 
wraŜeń wizualnych

� Przywoływanie uczuć
i wraŜeń słuchowych

(WyobraŜanie wraŜeń słuchowych-
w prawo)

� Dialog wewnętrzny (oczy opadają
w lewo)



MAPY I FILTRYMAPY I FILTRY
� Nie patrzymy na nic obiektywnie- nie widzimy świata takim 

jakim on jest, lecz przez pryzmat naszej osoby
� Tworząc mapę filtrujemy rzeczywistość
� Nasze przekonania tworzą rodzaj wewnętrznej mapy świata 

słuŜącej do odszukania właściwej drogi bez której 
zgubilibyśmy się w świecie

� Do kaŜdego moŜemy dotrzeć znając jego mapę świata 
� KaŜdy ma kilka map świata



DO NAWIDO NAWIĄĄZANIA DOBREGO KONTAKTU Z ZANIA DOBREGO KONTAKTU Z 
DRUGDRUGĄĄ OSOBOSOBĄĄ POTRZEBNA JEST WNIKLIWA POTRZEBNA JEST WNIKLIWA 
OBSERWACJAOBSERWACJA

KALIBROWANIE- umiejętność obserwowania drugiej osoby i wyłapywania 
wszystkich sygnałów płynących z drugiej strony na wszystkich moŜliwych 
poziomach

� Oczy- zwracamy uwagę na to czy są otwarte czy zamknięte, gdzie 
skierowane, mruŜenie, odwracanie wzroku

� Mimika/ mikro ruchy
� Ręce-gestykulacja

� Pozycja ciała

� Skóra- zmiana koloru, zmiana przewodnictwa (potliwość)
� Oddychanie- rytm szybkość, zmiany, westchnienia

� Napięcie mięśniowe- rozluźnienie, spięcie



DLACZEGO OBSERWACJA JEST WADLACZEGO OBSERWACJA JEST WA śśNA NA 
W KOMUNIKACJI?W KOMUNIKACJI?

ZA POMOCĄ KALIBROWANIA MO śEMY:

� wejść w model świata rozmówcy
� zrozumieć i poczuć jej stan
� odzwierciedlić drugą stronę- jej postawę, język etc.
� spowodować, Ŝe druga strona jest w kontakcie z nami



CO TO JEST ODZWIERCIEDLANIE?CO TO JEST ODZWIERCIEDLANIE?
I DO CZEGO JEST POTRZEBNE W KOMUNIKACJII DO CZEGO JEST POTRZEBNE W KOMUNIKACJI

� Odzwierciedlanie to inaczej odwzorowywanie i moŜe 
mieć kilka wymiarów:

� Odzwierciedlanie pozycji ciała-czyli dopasowanie: 
odzwierciedlamy jak w odbiciu lustrzanym i podąŜamy 
za rozmówcą tak szybko jak się da, ale nie szybciej

� JeŜeli odzwierciedlanie „wprost” nie jest moŜliwe 
moŜemy zastosować odzwierciedlanie połowiczne, np. 
dostosowujemy tempo mówienia lub teŜ krzyŜowe-
stosujemy w innym kanale niŜ odbieramy

� Odzwierciedlenie postaw Ŝyciowych
� Odwzorowanie sytuacji/ doświadczenia
� Do odzwierciedlania potrzebne jest dobre kalibrowanie
� Odzwierciedlanie potrzebne jest nam do nawiązania 

dobrego kontaktu z rozmówcą



PAMIPAMIĘĘTAJ: JETAJ: JE śśELI CHCESZ ODNIEELI CHCESZ ODNIEŚĆŚĆ SUKCES SUKCES 
TRZYMAJ SITRZYMAJ SIĘĘ ZASADY:ZASADY:

„„ PEOPLE LIKE PEOPLE LIKE THEMSELVESPEOPLE LIKE PEOPLE LIKE THEMSELVES ””

PODCZAS ROZMOWY ODZWIERCIEDLAJPODCZAS ROZMOWY ODZWIERCIEDLAJ ::
� Pozycję ciała 
� Nastrój rozmówcy
� Język klienta dostosowany do systemów reprezentacji
� Szybkość, ton głosu i tempo mówienia
� MoŜna teŜ dopasować tempo oddychania (wyŜsza szkoła jazdy)



Umiej ętności interpersonalne 
niezbędne w sprzeda Ŝy



JAKIE CECHY POWINIEN MIEJAKIE CECHY POWINIEN MIEĆĆ
PROFESJONALNY SPRZEDAWCA ?PROFESJONALNY SPRZEDAWCA ?

Praca grupowa



UMIEJUMIEJĘĘTNOTNOŚŚCI INTERPERSONALNE, KTCI INTERPERSONALNE, KT ÓÓRYMI RYMI 
POWINIEN WYRPOWINIEN WYRÓÓśśNIANIAĆĆ SISIĘĘ KAKAśśDY DY 
SPRZEDAWCASPRZEDAWCA

1.Entuzjazm
2.Umiejętność słuchania
3.Umiejętność stawiania pytań
4.Empatia- myślenie w kategoriach 

interesu klienta
5.Szczerość
6.Fachowość-wiarygodność
7.Spójność
8.Umiejętność wyraŜania uznania
9. Pamięć do twarzy
10.Opanowanie w sytuacjach 

stresowych



1.1. ENTUZJAZMENTUZJAZM -- dlaczego jest najwadlaczego jest najwa ŜŜniejszy?niejszy?

� JeŜeli nie wierzysz w to co robisz i w 
to, Ŝe jest to waŜne to nikt nie 
uwierzy

� Entuzjazm to nie tylko uśmiech , to 
Twoja postawa

� JeŜeli sam jesteś entuzjastyczny 
zarazisz tym rozmówcę/klienta

� Entuzjazmu teŜ moŜna się nauczyć!

TEST NA ENTUZJAZM: TEST NA ENTUZJAZM: 
--CZY KUPICZY KUPIŁŁBYBYŚŚ COCOŚŚ SAM OD SAM OD 

SIEBIE?SIEBIE?



2. UMIEJETNO2. UMIEJETNOŚĆŚĆ SSŁŁUCHANIAUCHANIA --
czy sczy s łłyszeyszećć oznacza soznacza s łłuchaucha ćć??
Prawdziwe sPrawdziwe słłuchanie mouchanie możże bye byćć tylko aktywne i polega na:tylko aktywne i polega na:

� Reagowaniu na treść

� Dostrzeganiu uczuć

� Okazywaniu zrozumienia

� Zachęcie do dalszej rozmowy/ dyskusji

PODCZAS SPODCZAS SŁŁUCHANIA:UCHANIA:

� Pochylaj się do przodu

� Patrz rozmówcy w oczy

� Odpowiadaj na słowa rozmówcy streszczając i parafrazując jego 
wypowiedzi

� Weź pod uwagę uczucia rozmówcy

� Nie pozwól, żeby coś Cię rozpraszało



3. UMIEJ3. UMIEJĘĘTNOTNOŚĆŚĆ ZADAWANIA PYTAZADAWANIA PYTA ŃŃ

� Zadawanie pytań jest uzupełnieniem słuchania
� O przebiegu rozmowy decydują właściwie postawione pytania
� Najbardziej poŜądane w kontaktach interpersonalnych są pytania 

otwarte

DLACZEGO ZADAWANIA WDLACZEGO ZADAWANIA W ŁŁAAŚŚCIWYCH CIWYCH 
PYTAPYTAŃŃ MUSIMY SIMUSIMY SIĘĘ NAUCZYNAUCZYĆĆ??

� W naszej kulturze  pytania zamknięte są odruchowe, ale  dają

nam bardzo ograniczone moŜliwości uzyskiwania informacji



KORZYKORZYŚŚCI Z ZADAWANIA PYTACI Z ZADAWANIA PYTA ŃŃ OTWARTYCH:OTWARTYCH:
� dają rozmówcy (klientowi) duŜą

swobodę wypowiedzi
� ułatwiają inicjowanie i 

podtrzymywanie kontaktu
� stwarzają dobry klimat 

rozmowy
� redukują napięcie
� pozwalają uzyskać dodatkowe 

informacje o potrzebach i 
cechach charakteru rozmówcy

� nie ograniczają inwencji 
rozmówcy



POZOSTAPOZOSTAŁŁE PYTANIA I ICH MOE PYTANIA I ICH MOśśLIWOLIWOŚŚCI:CI:

PYTANIA SONDUJPYTANIA SONDUJĄĄCE:CE:
- Czyli pytania otwarte 

rozpoczynające się
parafrazowaniem

� Pozwalają naprowadzić
rozmowę na istotne tory

� Pomagają zaoszczędzić
czas

� Pozwalają ustalić
hierarchię potrzeb

� Dają rozmówcy, klientowi 
odczuć, Ŝe go rozumiemy

PYTANIA ZAMKNIPYTANIA ZAMKNI ĘĘTE:TE:
� Pomagają wybrać jeden 

wariant spośród kilku 
moŜliwych

� Pomagają uzyskać
konkretne odpowiedzi

� Pomagają
zaoszczędzić czas

� Ograniczają skłonność do 
zbaczania na nieistotne 
tematy

� Ułatwiają kierowanie 
rozmową

� Ułatwiają zakończenie 
rozmowy



ĆĆWICZENIE:WICZENIE:
PRZEKSZTAPRZEKSZTA ŁĆŁĆ PONIPONIśśSZE PYTANIA ZAMKNISZE PYTANIA ZAMKNI ĘĘTE W TE W 
PYTANIA OTWARTEPYTANIA OTWARTE

1. Czy to jedyny rodzaj Pani klientów?
2. Czy podzielasz opinie, Ŝe sprzedawcy najcięŜej pracują?
3. Czy chce Pan, aby Pańska firma przyciągała więcej klientów?
4. Czy lubi Pani mieć duŜo gotówki przy sobie?
5. Czy nasza firma jest wiarygodnym partnerem?
6. Czy bardzo trudno jest powiedzieć klientowi nie?
7. Czy Pańska firma zamieszcza swoje reklamy w czasopismach?
8. Czy sądzi Pan, Ŝe atrakcyjność naszej oferty jest zadawalająca?
9. Czy zgadza się Pan, ze reklama jest często irytująca?
10. Czy czyta pani czasopisma finansowe?
11. Czy sądzi pan, Ŝe oferta jest za droga?
12. Czy często okłamujesz klientów?
13. Czy trudno jest mówić o swojej firmie?
14. Czy jesteś wystarczająco dobrym sprzedawcą?
15. Czy jest Pani męŜatką, czy jest Pan Ŝonaty?
16. Czy bierzesz udział w kampaniach reklamowych swojej firmy?
17. Czy lubisz swoich klientów?
18. Czy stosujesz metodę zadawania pytań otwartych?
19. Czy zgadza się Pan, Ŝe zbyt wielu ludzi nie zna się na swojej pracy?
20. Czy te pytania są trudne?



4. EMPATIA4. EMPATIA -- mymyśślenie w kategoriach interesu lenie w kategoriach interesu 
klientaklienta

�� EMPATIA TO WCZUCIE SIEMPATIA TO WCZUCIE SIĘĘ W SYTUACJW SYTUACJĘĘ DRUGIEJ OSOBY I DRUGIEJ OSOBY I 
ZROZUMIENIE JEJ STANU DUCHAZROZUMIENIE JEJ STANU DUCHA --
umoumo ŜŜliwia nam:liwia nam:

� dostrzeŜenie  i zrozumienie sposobu myślenia i potrzeb innych 
ludzi

� poznanie ich systemu wartości, 
� docenienie róŜnic między ludźmi
� unikania szufladkowania innych

Empatia w obsłudze klienta?
� Bardzo waŜne jest to, Ŝeby traktować klienta tak, jak sam chciałbyś

być traktowany
� Powinieneś myśleć w kategoriach korzyści i zadowolenia klienta 

wczuwając się w jego sytuację, biorąc pod uwagę jego potrzeby 



5. SZCZERO5. SZCZEROŚĆŚĆ-- zdobywanie zaufaniazdobywanie zaufania

� Zaufanie klienta raz zawiedzione bardzo trudno jest odbudować-
eksperci do spraw rynku uwaŜają, Ŝe zajmuje to dwa lata

� Nie moŜemy pozwolić sobie na to, Ŝeby klienta oszukiwać – nawet jak 
nie znamy odpowiedzi na pytania

� Pamiętaj- jeden zadowolony turysta/ klient powie o dobrej obsłudze 
tylko 3-em swoim znajomym, a niezadowolony aŜ 10-ciu!



6. FACHOWOŚĆ- WIARYGODNOŚĆ

� Na tę cechę składa się bardzo wiele czynników, 
które decydują o tym czy jesteśmy 
profesjonalistami 

Fachowy wygl ąd- określony w kaŜdej instytucji np. 
w manualach obsługi. Powinno zawierać się w 
nim wszystko to, co oceniają klienci:

� Ubiór: skromny, klasyczny (uniform)
� MakijaŜ: delikatny, nie krzykliwy
� Włosy: umyte zadbane
� Dłonie: zadbane, czyste, wypielęgnowane
� BiŜuteria, delikatna i subtelna
Fachowa wiedza:
KaŜdy profesjonalista powinien codziennie 

doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
JeŜeli pojawiają się nowe produkty naleŜy 

dowiedzieć się wszystkiego na ich temat, Ŝeby 
móc tę wiedzę przekazać klientowi

JeŜeli jest taka moŜliwość to naleŜy sprawdzać
produkty przez doświadczenie- przetestowanie 
ich- to zwiększa nasząwiarygodność w oczach 
klienta



7. SP7. SPÓÓJNOJNOŚĆŚĆ

Nie jest waNie jest wa ŜŜne tylko to, co mne tylko to, co m óówisz, ale tewisz, ale te ŜŜ to w jaki sposto w jaki spos óób b 
to robisz!to robisz!

� Czy mowa ciała potwierdza Twoje słowa?
� JeŜeli mówisz „tak” a myślisz „nie”, to całym sobą

zaprzeczasz komunikatom werbalnym 
innymi słowy:  „ Twoja Twarz jest jak otwarta księga,

Gdy oczy mówią jedno a  usta drugie wówczas doświadczony 
człowiek polega na mowie oczu. 

/R. Emerson/



8. UMIEJĘTNOŚĆ WYRAśANIA UZNANIA

� Komplementowanie to cenna umiejętność, z której mocy nie 
zdajemy sobie często sprawy

� Jest tak samo waŜne w relacjach prywatnych jak i w pracy 
z ludźmi

� WyraŜając uznanie podnosimy samoocenę rozmówcy i 
ocieplamy atmosferę rozmowy

� MoŜemy z niego korzystać zarówno do nawiązania dobrej 
relacji z klientem jak i na końcu sprzedaŜy, obsługi, Ŝeby 
pozostawić dobre wraŜenie

� WyraŜanie uznania zaspokaja potrzebę „bycia waŜnym”



9. PAMI9. PAMIĘĆĘĆ DO TWARZYDO TWARZY
� To w kaŜdej branŜy bardzo 

cenna umiejętność, ale w 
turystyce jest szczególnie 
przydatna- pomaga nie tylko w 
obsłudze klientów „tu i teraz”, 
ale i równieŜ w pozyskaniu 
stałych klientów. 

� Najlepszym przykładem jest 
obsługa gości hotelowych 
(powstają wielkie księgi z 
upodobaniami stałych klientów) 
dlaczego?

� Nikt nie lubi być anonimowy i 
kaŜdy chce poczuć się waŜnym 
(potrzeba szacunku)



10. OPANOWANIE W SYTUACJACH 
STRESOWYCH

� To prawdopodobnie 
umiejętność, której trzeba się
uczyć najwytrwalej 

� KaŜdy z nas ma juŜ jakiś
poziom odporności na stres, ale 
czy jest on wystarczający?

� To , co w pracy w obsłudze 
klientów jest najtrudniejsze to 
umiejętność opanowania w 
kontakcie z trudnym klientem-
dlaczego?

-klienci roszczeniowi najczęściej 
nas krytykują, obraŜają, co 
prowadzi do pomniejszenia 
poczucia naszej wartości i 
trudno jest się nam 
zdystansować



CZY PODEJCZY PODEJŚŚCIE CONCIERGE DO KLIENTA RCIE CONCIERGE DO KLIENTA R ÓÓśśNI NI 
SISIĘĘ OD PODEJOD PODEJŚŚCIA PROFESJONALNEGO CIA PROFESJONALNEGO 
SPRZEDAWCY?SPRZEDAWCY?
Profesjonalnego Concierge wyróŜnia:
� Patrzenie oczami klienta: okazuje klientowi, Ŝe mu na nim 

zaleŜy i w odpowiednim stopniu troszczy się o jego potrzeby
� Budowa relacji z klientami: wywoływanie uczucia zadziwienia 

od drobnych gestów (czekoladki na poduszce) do załatwienia 
rzeczy „niemoŜliwych”

� Pracowanie nad lojalnością gości: tworzenie bazy danych 
zawierających drobiazgowe informacje na temat zleceń gości 
wychodząc naprzeciw pragnieniom i upodobaniom.



MIT URODZONEGO SPRZEDAWCYMIT URODZONEGO SPRZEDAWCY

Nikt nie rodzi si ę sprzedawc ą tak jak nikt nie rodzi si ę

bankierem, lekarzem, piekarzem czy sportowcem
KAśDY MA NATURALNE PREDYSPOZYCJE I 
MOGĄ TO BYĆ:
- umiej ętność komunikowania si ę
- chęć pracy i współpracy z innymi
- umiej ętność przekazywania swojej wiedzy
- szczero ść, 
- Ŝyczliwo ść
- nastawienie na potrzeby innych
- umiej ętność słuchania

Wszystkiego innego trzeba si ę NAUCZYNAUCZYĆĆ!!



SCHEMAT UCZENIA SISCHEMAT UCZENIA SIĘĘ

Nieświadoma 
niekompetencja

- nie wiesz, Ŝe nie wiesz

-nie wiesz, ze nie umiesz

Świadoma

niekompetencja
-wiesz, Ŝe nie wiesz

-wiesz, Ŝe nie umiesz

Nieświadoma 
kompetencja

-nie wiesz skąd to wszystko wiesz i umiesz

-wykonujesz czynności automatycznie

Świadoma 
kompetencja

-wiesz, Ŝe potrafisz, ale nie 

wykonujesz tego automatycznie



DORODOROŚŚLI NAJLEPIEJ UCZLI NAJLEPIEJ UCZ ĄĄ SISIĘĘ, GDY:, GDY:

� Widzą znaczenie wartości tego, 
czego się uczą

� Uczenie odnosi się do problemów, 
jakich doświadczają, bądź celów, 
które chcą osiągnąć

� Są zaangaŜowani dobrowolnie

� Oni i ich doświadczenie są
uznawane za cenne

� Mogą wyraŜać siebie bez obaw o 
cenzurę

� Mogą popełniać błędy nie będąc 
ocenianymi ani krytykowanymi

� Są aktywnie zaanga Ŝowani w 
proces uczenia si ę



CO ZROBICO ZROBIĆĆ, , śśEBY SIEBY SIĘĘ SKUTECZNIE UCZYSKUTECZNIE UCZYĆĆ??

JAK MJAK M ÓÓWI STARE CHIWI STARE CHIŃŃSKIE PRZYSSKIE PRZYSŁŁOWIEOWIE
� POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ…
� POKAś MI, A BYĆ MOśE ZAPAMIĘTAM…
� ZAANGAśUJ MNIE, A ZROZUMIEM…



JAK WYZNACZAJAK WYZNACZA ĆĆ SOBIE CELESOBIE CELE --
DROGA DO SAMODOSKONALENIADROGA DO SAMODOSKONALENIA

1. Cel musi by ć postawiony pozytywnie- łatwiej jest ruszyć ku czemuś, 
czego chcesz niŜ robić coś w obawie przed konsekwencjami

2. Musisz by ć aktywny- cel powinien być pod Twoją kontrolą
3. Cel powinien by ć szczegółowy (myśl o swoim celu w najdrobniejszych 

szczegółach: wyobraź sobie co będziesz widział, czuł, co?, gdzie? 
kiedy? (wizualizacja)

4. Musimy zna ć oznaki, kiedy cel si ę zaczyna wypełnia ć

5. Cel musi mie ć odpowiedni ą wielko ść- jeŜeli poprzeczka jest za nisko 
nie zmotywuje Cię, jeŜeli cel jest za ambitny i długodystansowy, to 
dąŜenie do niego moŜe być zniechęcające i frustrujące, potrzebne są
wtedy podcele.



Profesjonalne techniki 
sprzeda Ŝy



ILE JEST TECHNIK SPRZEDAILE JEST TECHNIK SPRZEDA śśY?Y?

� BURZA MÓZGÓW



WSZYSTKIE SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAWSZYSTKIE SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDA śśY Y 
POWINNY BYPOWINNY BYĆĆ NASTAWIONE NA ZASPOKAJANIE NASTAWIONE NA ZASPOKAJANIE 
POTRZEB KLIENTPOTRZEB KLIENT ÓÓWW

Potrzeby to najogPotrzeby to najog óólniej podstawowe oczekiwanialniej podstawowe oczekiwania
wypwyp łływajywaj ąące z biologicznego lub psychicznego stanu ce z biologicznego lub psychicznego stanu 
motywacyjnegomotywacyjnego

� Określają one  minimalny poziom usług świadczonych przez 
daną firmę

PotrzebyPotrzeby racjonalne:racjonalne: to takie, które stanowią optymalne 
wymogi jakie naleŜałoby spełniać, aby określona usługa czy 
teŜ produkt spełniało swoją funkcję

Potrzeby emocjonalne:Potrzeby emocjonalne: to takie, które wpływają na klientów na 
znacznie głębszym poziomie i często mają bezpośredni 
związek z daną marką czy samopoczuciem klienta, niŜ z 
faktycznymi właściwościami produktów czy usług
Musisz pamiMusisz pami ęętataćć, , ŜŜe nie ma racjonalnych czy e nie ma racjonalnych czy 
emocjonalnych produktemocjonalnych produkt óów i usw i us łług to potrzeby je takimi ug to potrzeby je takimi 
czyniczyni ąą!!



HIERARCHIA POTRZEBA ABRAHAMA MASLOWAHIERARCHIA POTRZEBA ABRAHAMA MASLOWA



śśEBY EBY PROFESJONALNIEPROFESJONALNIE
SPRZEDAWASPRZEDAWAĆĆ MUSIMY ZNAMUSIMY ZNAĆĆ
ODPOWIEDODPOWIEDŹŹ NA PYTANIE:NA PYTANIE:
Czym jest Czym jest SprzedaSprzeda ŜŜ??



CO TO JEST SPRZEDACO TO JEST SPRZEDAśś??

� Są setki definicji i kaŜda jest dobra.
� MoŜemy przyjąć, Ŝe jest to droga pomiędzy produktem a klientem i 

tylko od sprzedawcy zaleŜy, jak ona będzie wyglądać, ALE…
� Ludzie nie lubią, jak im się coś sprzedaje, dlaczego?
� Ludzie lubią kupować, dlatego teŜ odniesiemy sukces, jeŜeli 

przyjmiemy, Ŝe…

SPRZEDASPRZEDAśś JEST ZAKUPEMJEST ZAKUPEM



SKUTECZNA I SKUTECZNA I ŁŁATWA W ZASTOSOWANIU ATWA W ZASTOSOWANIU 
TECHNIKA 5 KROKTECHNIKA 5 KROK ÓÓWW

1.POWITANIE (kontakt)
2. ZBADANIE POTRZEB KLIENTA
3. PREZENTACJA
4. SPRZEDAś DODATKOWA
5. POśEGNANIE



JAK KLIENT WIDZI PROFESJONALNJAK KLIENT WIDZI PROFESJONALN ĄĄ
SPRZEDASPRZEDAśś??

� Cześć, to ja Twój klient ☺☺☺☺

1.Powitaj mnie, bo jestem tu gościem
2.Uświadom mi, czego szukam, bo ja nie do końca wiem
3.PokaŜ mi produkt, który mnie zainteresuje i spełni moje oczekiwania
4.PokaŜ mi coś jeszcze, nie wiesz, ile mam w portfelu
5.PoŜegnaj mnie tak, Ŝebym chciał tu wracać



NIEZADOWOLENIE KLIENTNIEZADOWOLENIE KLIENT ÓÓW PODODUJE, W PODODUJE, śśE E 
DO NAS NIE WRACAJDO NAS NIE WRACAJ ĄĄ-- DLACZEGO?DLACZEGO?

92%92% brak zainteresowania

88%88% brak inicjatywy

81%81% niezrozumienie potrzeb

77%77% niesłowność

75%75% brak kompetencji

67%67% niepowaŜne traktowanie

59%59% nieuczciwość

17%17% cena (koszty)



KROK 1.KROK 1.
POWITANIEPOWITANIE-- KONTAKTKONTAKT



1. POWITANIE / PIERWSZY KONTAKT1. POWITANIE / PIERWSZY KONTAKT

PIERWSZE DOBRE PIERWSZE DOBRE 
WRAWRAśśENIE MOENIE MOśśESZ ESZ 
ZROBIZROBIĆĆ TYLKO RAZ!TYLKO RAZ!

� Powitanie powinno być otwarte
i szczere (entuzjastyczne), Ŝeby       
klient widział, Ŝe cieszymy się na 
jego widok. „Dzień dobry”
powinno być wypowiadane głośno 
i wyraźnie, Ŝeby klient słyszał

� Uścisk  zdecydowany, biznesowy 
(bez całowania w rękę)

� Postawa otwarta bez krzyŜowania 
rąk

� Głos miły, ciepły, o 
wypośrodkowanym tonie

�� JeJeŜŜeli chcemy odnieeli chcemy odnie śćść sukces sukces 
konieczny jestkonieczny jest uuśśmiechmiech☺☺☺☺☺☺☺☺



JAK PODCHODZIJAK PODCHODZIĆĆ DO KLIENTA, DO KLIENTA, śśEBY SIEBY SIĘĘ CZUCZUŁŁ
BEZPIECZNIE?BEZPIECZNIE?

RozróŜniamy cztery strefy  
(odległości), w których znajdujemy 
się w relacjach z innymi:

� Strefa intymna- odległość do ok. 
45 cm, w której znajdują się osoby 
nam bliskie, emocjonalnie z nami 
związane, takie które do nas 
„dopuszczamy”

� Strefa osobista- odległość 45-120
cm wokół ciała, którą rezerwujemy 
dla znajomych

� Strefa społeczna- odległość 120-
360 cm od nas, w której  pozwalamy 
znajdować się nieznajomym

� Strefa publiczna- dystans powyŜej 
360 cm, utrzymany zwykle w 
relacjach oficjalnych, 
przemówieniach publicznych

� Podchodząc do klienta starajmy 
się nie naruszać jego strefy 
intymnej czyli „ba ńki 
prywatno ści” , Ŝeby się nie czuł
zagroŜony. JeŜeli jednak tak się
zdarzy, Ŝe wtargniemy na jego 
terytorium, to moŜemy wykonać
krok w tył, Ŝeby nakłonić go do 
wyrównania dystansu na tyle, na 
ile będzie się czuł bezpiecznie, 
co da nam „przyzwolenie” na 
kontakt.



PIERWSZE WRAPIERWSZE WRAśśENIE TRWA 5ENIE TRWA 5--30 SEKUND I 30 SEKUND I 
JEST NIEZALEJEST NIEZALE śśNE OD NE OD ŚŚWIADOMEGO MYWIADOMEGO MYŚŚLENIALENIA

� Nowo poznanego człowieka 
wszyscy postrzegamy w ten 
sam sposób, w takiej 
kolejności: 
1.rasa
2.płeć
3.wiek
4.wzrost
5.wyraz twarzy, oczy, włosy
6.ubranie
7.ruchy, postawa

� Następnie w zaleŜności 
od cech dla nas istotnych 
oceniamy:
� atrakcyjność
� osobowość i temperament
� wykształcenie
� osiągnięty sukces
� wychowanie
� stan majątkowy
� pozycję w firmie
� zalety społeczne i moralne
� pozycję społeczną



KLIENCI TELEFONICZNIKLIENCI TELEFONICZNI --
PRZYKAZANIA, MOPRZYKAZANIA, MO śśLIWOLIWOŚŚCI:CI:

� WaŜne, Ŝeby odbierać telefon nie 
później niŜ po 3 dzwonku

� MoŜesz uŜywać wszystkich swoich 
umiejętności z wyłączeniem 
pamięci do twarzy (moŜesz 
pamiętać nazwisko)

� Przez telefon słychać Twój 
entuzjazm

� MoŜesz przejść przez wszystkie 5 
kroków obsługi klienta- niewaŜne, 
co jest „przedmiotem zakupu”

� Masz duŜe pole do popisu w 
słuchaniu i zadawaniu pytań, Ŝeby 
poznać potrzeby klienta



KROK 2.KROK 2.
BADANIE POTRZEB KLIENTABADANIE POTRZEB KLIENTA

DIAGNOZADIAGNOZA



BADANIE POTRZEB KLIENTA /DIAGNOZABADANIE POTRZEB KLIENTA /DIAGNOZA

� Diagnozujemy typ klienta z 
jakim mamy do czynienia 
(jego system reprezentacji)

� Badamy (diagnozujemy) jego 
potrzeby

KKLLUCZEM DO SUKCESU 
JEST ZADAWANIE 
WŁAŚCIWYCH PYTAŃ:

Pytania otwartePytania otwarte – stosowane 
głównie w diagnozie potrzeb, 
ale teŜ w całym procesie 
sprzedaŜy-powinny stanowić
90% wszystkich pytań

Pytania sondujPytania sonduj ąącece-- diagnoza/ 
prezentacja

Pytania zamkniPytania zamkni ęętete-- lub plub p óółł--
zamknizamkni ęętete--

prezentacja/ zamknięcie 
sprzedaŜy



KROK 3.KROK 3.
PREZENTACJAPREZENTACJA



JAK PRZEPROWADZIJAK PRZEPROWADZI ĆĆ DOBRDOBRĄĄ PREZENTACJPREZENTACJĘĘ
PRODUKTU (OFERTY)?PRODUKTU (OFERTY)?

� JeŜeli juŜ znamy potrzeby klienta 
to proponując mu produkt czy 
teŜ usługę trzymajmy się
schematu: 

�� CECHACECHA-- FUNKCJAFUNKCJA -- KORZYKORZYŚĆŚĆ
� Pokazujemy nie więcej niŜ 2-3 

propozycje-dlaczego?
Pokazując jedną nie dajemy 
wyboru, pokazując więcej 
wprowadzamy chaos



JAK REAGOWAJAK REAGOWA ĆĆ NA WNA WĄĄTPLIWOTPLIWOŚŚCI PODCZAS CI PODCZAS 
PREZENTACJI?PREZENTACJI?

� uśmiechnij się i powiedz, ”to 
dobre pytanie”, albo teŜ „tak 
to waŜne, co Pan/Pani 
mówi”

� pokaŜ dodatkowe korzyści 
płynące z oferty

� odpowiadając na obiekcje 
klienta zamieniaj jego „ale”
na „i” zamiast „tak ale”, mów 
„tak i”

� mów, to co jest prawdą i 
uwzględnij punkt widzenia 
klienta 

� zapytaj „czy jest coś
jeszcze”, co niepokoi 
klienta…?



KROK 4. KROK 4. 
SPRZEDASPRZEDAśś DODATKOWADODATKOWA



4. SPRZEDA4. SPRZEDAśś DODATKOWADODATKOWA

� Proponujemy „co ś” ekstra
tylko wtedy, gdy klient 
przystał na naszą główną
propozycję lub chcemy 
sprzedać oba produkty w 
promocyjnym pakiecie (np. 
dodatkowy bilet, pobyt w 
SPA)

� Odwołujemy się do jego 
potrzeb i pokazujemy 
dodatkowe korzyści 

�� JesteJeste śśmy przygotowani na my przygotowani na 
obiekcje, wobiekcje, w ąątpliwotpliwo śści!ci!



NALENALEśśY ODPOWIEDZIEY ODPOWIEDZIEĆĆ NA KANA KA śśDDĄĄ OBIEKCJOBIEKCJ ĘĘ
KLIENTAKLIENTA
--oto kilka rad jak je przezwycioto kilka rad jak je przezwyci ęŜęŜaaćć::

� Traktuj obiekcje jako szansę
� Wysłuchaj tego co klient ma do 

powiedzenia
� Sparafrazuj obiekcję, upewnij 

się, Ŝe ją rozumiesz
� Nie wchodź w „argumenty z 

klientem”
� Zamieniaj problemy w cele



KROK 5. KROK 5. 
ZAMKNIZAMKNIĘĘCIE SPRZEDACIE SPRZEDAśśYY--
POPOśśEGNANIEEGNANIE



5. ZAKOŃCZENIE SPRZEDAśY/POśEGNANIE

� Upewnij się, Ŝe klient wysyła 
sygnały zakupu

� Utwierdź klienta, Ŝe dokonał
właściwego wyboru oferty 
(komplementuj go)

� PoŜegnaj klienta tak, Ŝeby 
chciał powracać



NAJCZNAJCZĘŚĘŚCIEJ SPOTYKANE SYGNACIEJ SPOTYKANE SYGNA ŁŁY ZAKUPU:Y ZAKUPU:

� wypytywanie o coraz mniej istotne elementy oferty sprzedaŜowej
� pytanie, czy cena produktu/usługi nie ulegnie zmianie
� zainteresowanie formą płatności
� kilkakrotne potakiwanie głową
� nachylanie się do przodu 
� pozytywne wyraŜanie się o produkcie
� kilkakrotne sprawdzanie i przeglądanie oferty
� podkreślenie pozytywnych walorów produktu
� okazywanie Ŝywego zainteresowania ofertą
� okazywanie zadowolenia w mowie ciała i tonie głosu (błysk w 

oku)
� pytanie o powodzenie produktu (oferty) wśród innych klientów



EFEKT EFEKT ŚŚWIEWIEśśOOŚŚCI:CI:

� PoŜegnanie jest bardzo waŜne. Zrób to z uśmiechem i nadzieją na 
dobrą współpracę w przyszłości. Pamiętaj, Ŝe atmosfera, w której 
klienta pozostawisz, będzie mu towarzyszyła jeszcze długo na samą
myśl o spotkaniu. Zadowolony klient zrobi najlepszą promocję i 
reklamę wśród bliskich i znajomych. 

�� KaKaŜŜda udana sprzedada udana sprzeda ŜŜ to dobra inwestycja na przyszto dobra inwestycja na przysz łłoośćść..



Trening asertywno ści



CO TO JEST ASERTYWNOCO TO JEST ASERTYWNOŚĆŚĆ??

UmiejUmiej ęętnotno śćść pepełłnego wyranego wyra ŜŜania siebie w kontakcie ania siebie w kontakcie 
z drugz drug ąą osobosob ąą

� Zachowanie asertywne oznacza bezpieczne, uczciwe 
i stanowcze wyraŜania swoich uczuć, postaw, opinii 
lub pragnień w sposób respektujący uczucia, 

postawy, opinie, prawa i pragnienia innych osób



JAKIE SĄ NASZE NATURALNE PRAWA?
� Prawo domagania się tego, czego chcemy
� Prawo wyraŜania własnego zdania, uczuć
� Prawo wyraŜania opinii, bez ich logicznego uzasadnienia
� Prawo podejmowania własnych decyzji i radzenia sobie z ich 

skutkami
� Prawo niewiedzy i niezrozumienia czegoś
� Prawo do popełniania błędów
� Prawo do odnoszenia sukcesów
� Prawo do zmiany zdania
� Prawo do samotności
� Prawo do prywatności
� Prawo do bycia asertywnym



JAK REAGOWAJAK REAGOWA ĆĆ W OBRONIE NATURALNYCH W OBRONIE NATURALNYCH 
PRAW?PRAW?



DLACZEGO ZACHOWUJEMY SIDLACZEGO ZACHOWUJEMY SI ĘĘ AGRESYWNIE?AGRESYWNIE?

� nie wierzymy w samych siebie
� boimy się, Ŝe nie dostaniemy, 

tego co chcemy
� wcześniej okazywało się to 

skuteczne
� chcemy zwrócić na siebie 

uwagę
� chcemy zademonstrować

swoją władzę
� chcemy wyładować swoją złość

(będącą często wynikiem 
nierealnych oczekiwań)

� chcemy manipulować innymi



CO RYZYKUJEMY WYKAZUJCO RYZYKUJEMY WYKAZUJ ĄĄC ZACHOWANIA C ZACHOWANIA 
AGRESYWNE?AGRESYWNE?

� konflikt w stosunku z innymi 
ludźmi (czują się zagroŜeni)

� utratę szacunku dla samego 
siebie

� utratę szacunku dla innych
� nie będziemy lubiani
� powaŜny stres
� dojdzie do przemocy
� osiągniemy rezultaty 

przeciwne do zamierzonych



DLACZEGO ZACHOWUJEMY SIDLACZEGO ZACHOWUJEMY SI ĘĘ ULEGLE?ULEGLE?

� boimy się utraty aprobaty ze strony innych i tego, Ŝe nie będziemy 
lubiani

� boimy się reakcji innych
� uwaŜamy, Ŝe jest to właściwe i grzeczne zachowanie
� chcemy uniknąć konfliktów
� chcemy manipulować innymi



CO RYZYKUJEMY ZACHOWUJCO RYZYKUJEMY ZACHOWUJ ĄĄC SIC SIĘĘ ULEGLE?ULEGLE?

� utratę poczucia własnej 
wartości

� poczucie krzywdy, złość, 
frustracja

� zachęcanie innych do 
dominacji

� wybuch agresji spowodowany 
kumulacją uczuć



DLACZEGO ZACHOWUJEMY SIDLACZEGO ZACHOWUJEMY SI ĘĘ ASERTYWNIE?ASERTYWNIE?

� jesteśmy zadowoleni z siebie 

i innych
� mamy szacunek dla siebie

i innych

� pomaga nam to w osiągnięciu 
celów i realizacji naszych potrzeb

� dzięki temu mniej ranimy innych
� dzięki temu rośnie wiara w siebie

� daje nam to poczucie kontroli nad 
własnym Ŝyciem

� jesteśmy uczciwi w stosunku do 
samych siebie i innych



CO RYZYKUJEMY ZACHOWUJCO RYZYKUJEMY ZACHOWUJ ĄĄC SIC SIĘĘ
ASERTYWNIE?ASERTYWNIE?

� nie będziemy lubiani za to, Ŝe 
wyraŜamy własne uczucia

� przykleją nam etykietkę
człowieka, który idzie przez 
Ŝycie przebojem

� zmiany w naszych relacjach z 
innymi



UMIEJUMIEJĘĘTNOTNOŚĆŚĆ MMÓÓWIENIA WIENIA „„ NIENIE””

� Mamy trudność mówienia „nie”
w sytuacjach społecznych?”-
gdyŜ od początku Ŝycia 
jesteśmy skutecznie oduczani 
(nacisk grupowy na 
jednomyślność)

� Mówienia „nie” naleŜy się
nauczyć

� Najprostsza technika- zdarta 
płyta powtarzamy „nie” bez 
podania przyczyny dlaczego

�� ĆĆwiczenia w parachwiczenia w parach



ASERTYWNOASERTYWNOŚĆŚĆ NIE JEST WRODZONA, NIE JEST WRODZONA, 
DLACZEGO?DLACZEGO?
� Przez całe Ŝycie w kontakcie z otoczeniem (głównie rodzice, 

nauczyciele, rówieśnicy) stosowane są wobec nas „kary” i nagrody. 
Kary polegają na wydawaniu negatywnych ocen i zazwyczaj są
częstsze niŜ nagrody czyli pochwały. W konsekwencji tego nie 
potrafimy wyraŜać pozytywnych ocen ani reagować na nie. 

� Większość z nas nie wie jak zareagować na pochwałę, komplement, 
staramy się zazwyczaj pomniejszyć swoje zalety lub osiągnięcia, a 
powinniśmy się nauczyć je potwierdzać- przecieŜ znamy swoją
wartość!!!

� Jeszcze trudniejszym moŜe być własna pozytywna autoprezentacja, 
gdyŜ przez całe Ŝycie słyszymy, Ŝe nieładnie jest się chwalić.

�� Jak siJak si ęę tego nauczytego nauczy ćć??-- ććwiczenia:wiczenia:
� pochwalcie kogoś, kogo lubicie
� pochwalcie kogoś, kogo nie lubicie
� zareagujcie pozytywnie na pochwałę
� pochwalcie się czymś trzem róŜnym osobom



CZYM JEST KRYTYKA I CO MA NA CELU?CZYM JEST KRYTYKA I CO MA NA CELU?
� MoŜe być formą agresji-

krytykujący próbuje w jakimś
stopniu nas „uszkodzić”, narusza 
nasze prawa

� MoŜe mieć na celu wywołanie 
poczucia winy, w wyniku czego 
krytykujący osiąga swoje cele-
jesteśmy manipulowani

� MoŜe mieć charakter zadaniowy i 
taka krytyka jest najbardziej 
poŜądana (najbardziej 
obrazującym moŜe być przykład, 
kiedy to trener zwraca uwagę
zawodnikowi, Ŝe źle zagrał w 
wyniku czego druŜyna straciła 
punkt). Tego rodzaju krytyka nie 
narusza naszych praw i jest jak 
najbardziej konstruktywna 
nastawiona na cel.



ZASZASŁŁONA Z MGONA Z MGŁŁY NR.1Y NR.1

� Stosujemy potwierdzenie 
negatywne- przyznajemy 
przeciwnikowi rację bez 
względu na rodzaj krytyki
� technika podobna do 

stosowanej w  judo-
wykorzystujemy siłę
przeciwnika, Ŝeby odeprzeć
atak

� Przykład:
„-jesteś leniwy
-masz rację jestem leniwy”



ZASZASŁŁONA Z MGONA Z MGŁŁY NR 2.Y NR 2.

� Często krytykujący stosuje 
uogólnione formy krytyki:”
jesteś leniwy” nigdy po sobie 
nie sprzątasz”, „juŜ mnie nie 
kochasz”. 

� Asertywną formą reakcji na 
tego typu uogólnienia jest 
wyraŜanie zgody 
/potwierdzenie/, ale tylko tej 
części, która jest prawdziwa 

� Przykład:
„-jesteś spóźnialski
-”masz rację dzisiaj się

spóźniłem”



ZADAWANIE PYTAZADAWANIE PYTA ŃŃ NEGATYWNYCHNEGATYWNYCH

� Chodzi o to ,Ŝeby zmusić
krytykującego do 
skonkretyzowania swojej 
krytyki. Na stwierdzenie „jesteś
leniwy” pytamy „kiedy byłem 
leniwy”. Tego rodzaju manewr 
spełnia 2 funkcje:

� JeŜeli krytyka ma charakter 
agresji, bardzo szybko się
okaŜe, Ŝe  krytykujący nie ma 
oczywistych przesłanek, Ŝeby 
nas krytykować

� JeŜeli krytyka jest uzasadniona 
dowiemy się jak inni nas 
postrzegają. Tego rodzaju 
krytyka moŜe być podstawą do 
wypracowania roboczego 
kompromisu



ZACHOWANIA ASERTYWNE ZACHOWANIA ASERTYWNE 
W KONTAKTACH Z KLIENTEM:W KONTAKTACH Z KLIENTEM:

� Bądź przygotowany - zbierz wszystkie fakty i dane, które mogą być
wsparciem dla Twojego podejścia do sprawy

� Zachowaj spokój- jeŜeli jest to  moŜliwe zastosuj techniki 
relaksacyjne, by przygotować się na sytuację, o której z góry wiesz, 
Ŝe moŜe być trudna i stresująca

� Trzymaj się sedna (meritum) sprawy- dopilnuj siebie i drugą stronę, 
Ŝebyście nie zbaczali z tematu, nie pozwól sobą manipulować

� Poproś o wyjaśnienia- dołóŜ starań, aby w pełni zrozumieć
sytuację, tok rozumowania i potrzeby klienta

� Staraj się zrozumieć, jak to jest być na jej miejscu. JeŜeli osoba 
wyraŜa jakiekolwiek uczucia, potwierdź, Ŝe jesteś ich świadomy; 
powiedz: „widzę, Ŝe jest to dla Pana waŜne, rozumiem Pani/a punkt 
widzenia ”albo „Rozumiem, Ŝe jest pan zdenerwowany” …itp.



KONTAKT Z TRUDNYM KLIENTEMKONTAKT Z TRUDNYM KLIENTEM --
REKLAMACJAREKLAMACJA

� pozwalamy się wypowiedzieć , 
słuchamy ze zrozumieniem 
(nachyleni)

� wykazujemy postawę rozumiejącą, 
ale odnoszącą się np. do emocji 
(rozumiem, Ŝe jest Pan 
zdenerwowany)

� dowiadujemy się czego klient od nas 
oczekuje

� nie zrzucamy odpowiedzialności na 
osoby trzecie, szukamy rozwiązania!

� upewniamy się, Ŝe klient jest skłonny 
do przyjęcia naszego rozwiązania

� podkreślamy, Ŝe dajemy mu to, 
czego oczekiwał

� Ŝegnamy się z nim wyraŜając 
nadzieję na dalszą dobrą współpracę



CO ZROBICO ZROBIĆĆ JEJEśśELI DZWONI DO NAS SKRAJNIE ELI DZWONI DO NAS SKRAJNIE 
ZDENERWOWANY KLIENT?ZDENERWOWANY KLIENT?

� Odpowiadamy grzecznie, Ŝe w tym momencie nie moŜemy poświęcić zbyt 
wiele czasu na rozmowę i oddzwonimy później i umawiamy się za jakiś
czas- 15-30 minut Co siCo si ęę wtedy dzieje?wtedy dzieje?

1. Klient zostaje wytrącony ze stanu furii, ma czas na ochłonięcie
2. My mamy chwilę ,Ŝeby się do rozmowy mentalnie przygotować i 

przeanalizować czego klient oczekuje- co jest najwaŜniejszym pytaniem  
zarówno w łagodzeniu sporów jak i negocjacjach, gdyŜ będziemy potrafili 
sobie odpowiedzieć na pytanie” co moŜemy klientowi zaproponować tak, 
Ŝeby go zadowolić i na tym nie stracić (kompromis)

3. Oddzwaniamy w umówionym czasie (to waŜne, Ŝeby klient nie musiał sam 
do nas znowu zadzwonić, bo sytuacja będzie groźniejsza)

4. Pozwalamy się klientowi „wygadać”, ale nie pozwalamy, Ŝeby się w gniewie 
zapętlił

5. Wykazujemy postawę rozumiejącą: „rozumiem, Ŝe jest Pan zdenerwowany”, 
przepraszamy za zaistniała sytuację i sondujemy co moŜemy dla klienta 
zrobić

6. śegnając się musimy być pewni, Ŝe klient jest z rozwiązania zadowolony i 
wyraŜamy nadzieję na pozytywna dalszą współpracę



PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

�� ASERTYWNOASERTYWNOŚĆŚĆ TO SZTUKATO SZTUKA

��NAUCZENIE SINAUCZENIE SIĘĘ JEJ DAJE WIELE JEJ DAJE WIELE 
KORZYKORZYŚŚCI W CI W śśYCIU OSOBISTYM I YCIU OSOBISTYM I 

ZAWODOWYMZAWODOWYM

��WYKORZYSTUJ JWYKORZYSTUJ JĄĄ NA CO DZIENA CO DZIEŃŃ, NIE , NIE 
TYLKO W SYTUACJACH STRESOWYCHTYLKO W SYTUACJACH STRESOWYCH



DZIDZIĘĘKUJEMY ZA KUJEMY ZA 
UWAGUWAGĘĘ!!
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