
 

 

 

Zapytanie o cenę – oferta szkoleniowa z dnia 25.11.2019 roku. 

 

 

Beneficjent: 

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej - Lewiatan 

Ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź 

 

Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” 

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” 

„Przedsiębiorcy wspierają outplacement”, nr RPLD.10.02.02-10-B001/17   

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia dla 2 uczestników projektu w zakresie: Przedstawiciel handlowy z elementami coachingu 

motywacyjnego – program ustalony podczas IPD (14/15 i 15/18.11.2019)-moduł 1.  

Temat: 

1. Couching sprzedawców - poznanie potrzeb i oczekiwań 

2. Dokładna analiza preferencji zawodowych Uczestników oraz odniesienie wyobrażeń do lokalnego rynku pracy. 

3. Analiza SWOT – jak spojrzeć na siebie z dystansem, zauważyć nowe możliwości i wyzwania oraz jak się 

przygotować do przyszłych działań poprzez określenie celów i priorytetów. 

4. Badania preferencji zawodowych przy użycia narzędzia kwestionariusz preferencji zawodowych. Analiza 

odpowiedzi 

5. Źródła wartości zespołu, standardy pracy oraz wypracowanie zasad zwiększających efektywność. Cele 

rozwojowe zespołu. 

6. Przeformowanie problemów na cel. 

7. Skuteczność sprzedażowa jako konsekwencja realizacji celu. 

8. Zwiększenie pewności siebie i motywacja do pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego. 

9. Planowanie, organizacja i przebieg rozmowy sprzedażowej. Kryteria aktywnej sprzedaży.  

10. Typologia potrzeb - zrozumienie klienta. Skuteczne sposoby prowadzenia rozmowy sprzedażowej. 

Komunikacja w kontakcie telefonicznym z klientem  

11. „Trudny klient” podczas rozmowy bezpośredniej i telefonicznej. Niesprzyjające okoliczności i błędy w 

sprzedaży. Odpowiedź na zastrzeżenia klienta. Postępowanie w sytuacji „cold calling”.  

12. Asertywność w kontakcie z klientem.  

13. Reguły wywierania wpływu społecznego i ich wykorzystanie w sprzedaży. Podstawy negocjacji  

14. Dostosowanie modelu i technik sprzedaży do grup klientów - trening umiejętności sprzedażowych.  

15. Finalizowanie sprzedaży rozmowy telefonicznej - budowanie efektu finalnego - przyjęcie zobowiązania, 

zamknięcie, realizacja postanowień - prowadzenie dokumentacji- podtrzymanie kontaktu, złożenie nowej oferty.  



 

 

 

 

Przedmiot usługi: 

a. Tematyka: j/w. 

b. Minimalny zakres: 24 godziny.,  

c. Wymogi inne: wymagany jak najszybszy zapis na szkolenie.  

Termin realizacji: jak najszybciej  – potrzeba zgłoszona przez UP, by wsparcia szkoleniowego udzielić 

bezpośrednio po opracowaniu IPD.  

 

 

 

oraz: przedstawienie oferty cenowej w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla 5 uczestników projektu 

w zakresie: Skuteczna windykacja z elementami coachingu motywacyjnego – program ustalony 

podczas IPD (od 18 do 25.11.2019 r.) – moduł 2.  

 

2) Poznanie potrzeb i oczekiwań. 

3) Analiza SWOT  - jak spojrzeć na siebie z dystansem, zauważyć nowe możliwości i wyzwania oraz jak się 

przygotować do przyszłych działań  poprzez określenie celów i priorytetów. 

4) Badanie preferencji zawodowych przy użyciu narzędzia kwestionariusz preferencji zawodowych. Analiza 

odpowiedzi. 

5) Źródła wartości zespołu, standardy pracy oraz wypracowanie zasad zwiększających efektywność. Cele 

rozwojowe zespołu. 

6) Wzrost poczucia „przypływu mocy” przed wykonywaniem trudnych telefonów czy rozmów osobistych z 

klientami. 

7) Budowanie świadomej, asertywnej postawy względem klienta od samego początku działań windykacyjnych. 

8) Jak zapewnić terminowe wpływy należności od Kontrahenta?  

9) Aspekty prawa cywilnego i handlowego w windykacji.  

10) Wezwanie do zapłaty- jak napisać je tak, aby dłużnik potraktował je poważnie?  

11) Co wierzyciel powinien wiedzieć o dłużniku?  

Przedmiot usługi: 

d. Tematyka: j/w. 

e. Minimalny zakres: 16 godzin  

f. Wymogi inne: wymagany jak najszybszy zapis na szkolenie.  

Termin realizacji: jak najszybciej  

 



 

 

Propozycje uwzględniające w/w zakresy szkolenia należy nadsyłać do dnia 27.11.2019 roku na adres: 

m.pluecki@konsorcjum.com.pl z uwzględnieniem niniejszego formularza. Dopuszcza się składanie propozycji 

oddzielnych na każdy moduł odrębnie.  

 

Wypełnia oferent: 

 

Proponuję cenę brutto: 1 moduł………………………………2 moduł………………………………………………. 

Dane 

oferenta/ów………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

Data i podpis:……………………………….. 

 

mailto:m.pluecki@konsorcjum.com.pl

