
Szkolenie z Obsługi Klienta  
– dofinansowanie na poziomie 100%

Umiejętności praktyczne nabyte 
podczas szkolenia pozwolą perso-
nelowi obsługiwać klientów w taki 

sposób, by wracali do sklepu z chęcią. Jest 
ono również odpowiedzią na potrzebę dosko-
nalenia umiejętności obsługi klientów proble-
matycznych, kłopotliwych, a także reagowania 
na zastrzeżenia.

Dlaczego warto?
Odpowiednie wyszkolenie personelu obsługu-
jącego klienta wpływa na wzrost zysków fir-
my, zwiększając ilość sprzedawanych produk-
tów. Co więcej, dobrze wyszkoleni pracownicy 
umieją zachęcić klienta do zakupu produktów 
o większej marży. Oznacza to, że prawidło-

Szkolenie Obsługi Klienta trwa jeden dzień. W jego trakcie uczestnicy przejdą intensywny kurs 
teoretyczny i praktyczny z zakresu obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży.

wa obsługa klienta przynosi efekty w postaci 
kontrolowanej i efektywnej sprzedaży, dlatego 
szczególnie w obecnych trudnych czasach jest 
ona niezbędna zarówno w piekarni, lodziarni, 
cukierni czy kawiarni, jak i innych punktach 
sprzedaży bezpośredniej. Warto pamiętać, 
że na wzrost sprzedaży produktów składa się 
wiele aspektów. Jednym z najistotniejszych 
jest umiejętność prowadzenia sprzedaży krzy-
żowej. Wówczas ta sama liczba klientów ku-
puje znacznie więcej produktów, niż odbywało 
się to do tej pory.
Szkolenie zawiera również elementy motywa-
cyjne, dzięki którym wpływa na zmniejszenie 
rotacji pracowników. To ważny czynnik mający 
duże znaczenie dla prawidłowego procesu ob-

sługi klienta, dobrze zmotywowany personel 
jest w stanie wesprzeć budowę marki sklepu.
Kolejnym istotnym aspektem jest obsługa 
klienta trudnego w taki sposób, by wszelkie-
go rodzaju reklamacje przynosiły zyski, a nie 
straty, co, wbrew pozorom, jest możliwe. Od-
powiednia obsługa to także element budują-
cy lojalność. Prawidłowo wyszkolona kadra 
przyczynia się do współtworzenia wizerunku 
i marki, dzięki czemu z biegiem czasu klient, ro-
biąc zakupy, przestaje zwracać uwagę na cenę, 
a zaczyna dostrzegać logo i doceniać jakość.
Na sukces firmy może również wpłynąć 
umiejętne budowanie bazy klientów, dlate-
go uczestnicy szkolenia poznają metody jej 
tworzenia.
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Szkoleniowiec, publicysta, ekspert 
ds. marketingu i reklamy. Absolwent 
Wyższej Szkoły Zarządzania, gdzie 
studiował zarządzanie i marketing 
(profil psychologia zarządzania) 
oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Ma za sobą karierę w międzynaro-
dowej korporacji Credin Polska Sp. 
z o.o., gdzie pracował jako specja-
lista ds. marketingu i reklamy. Były 
project manager firmy szkoleniowej 
InWay Sp. z o.o. Współorganizował 
szkolenia dla ponad tysiąca osób 
w największych miastach Polski. Autor 
posiadający na swoim koncie setki 
publikacji w magazynach i portalach, 

bliski współpracownik i redaktor magazynu „Mistrz Branży” oraz „Businessman 
Today”, „Marketing i Biznes”.

To szkolenie może być bezpłatne

Organizujemy szkolenia oraz ich dofinansowanie na poziomie 100% w oparciu 
o zasoby KFS*, dzięki czemu przeszkolisz swój personel za darmo. Przygotowujemy 
wszelkiego rodzaju formalności oraz pełną dokumentację tak, aby zapewnić komfort 
i bezpieczeństwo.

Jesteś zainteresowany, zgłoś się do nas
tel. 32 729 96 80, e-mail: prenumerata@mistrzbranzy.pl

Charakterystyka szkolenia
Szkolenie jest podzielone na dwie części. 
Pierwsza z nich to zajęcia teoretyczne, 
podczas których przekazywana jest kom-
pleksowa wiedza z zakresu prawidłowej 
obsługi klienta. Drugą stanowią warsz-
taty, w ich trakcie uczestnicy odgrywają 
scenki tematyczne w towarzystwie kame-
ry. Dzięki temu podczas odtwarzania na-
grania każdy ma szansę przeanalizować 
własną postawę i zachowanie podczas 
obsługi klienta.

ZAKRES SZKOLENIA
Określenie problemów oraz obecnego stanu 
wiedzy uczestników szkolenia
 • analiza poznawcza
 • potrzeby uczestników
 • problemy związane z obsługą
 • specyfika branży i klientów.

Analiza typów osobowości klientów
 • analiza zachowania klienta
 • budowanie skutecznego komunikatu 
w oparciu o charakter klienta

 • technika obsługi klienta trudnego.

Metody budowania relacji
 • podstawowe reguły wywołania dobrego 
pierwszego wrażenia

 • schematy skutecznej komunikacji
 • podstawowe techniki komunikacji  
neurolingwistycznej.

Budowania marki sprzedawcy oraz punktu 
usługowego poprzez wiedzę merytoryczną
 • umiejętność posługiwania się wiedzą 
o produkcie

 • zasada sześciu
 • prowadzenie rozmowy z klientem
 • wykorzystanie słów kluczy.

Skuteczne techniki zwiększenia sprzedaży
 • kompleksowy proces sprzedaży
 • metody sprzedaży
 • umiejętne posługiwanie się językiem  
korzyści

 • wykorzystanie technik perswazji
 • podstawowe zasady merchandisingu. 

*Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy /KFS/ – nowy instrument polityki rynku pracy – istotą 
KFS jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie 
kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy – o dofinansowanie 
kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 
25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie 
posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika 
na umowę o pracę. Każda firma ma prawo ubiegać się o dofinansowanie.

Podczas szkolenia przekażemy część prak-
tycznej wiedzy z zakresu obsługi klienta, 
technik sprzedaży oraz merchandisingu, 
tak aby dać przedsmak tego, co może na-
stąpić podczas szkolenia w Państwa firmie. 

Szkolenia odbędą się:
21 lutego (niedziela) w godz. 10.00-10.45
23 lutego (wtorek) w godz. 16.15-17.00

Chcesz wziąć udział w szkoleniu podczas 
targów EXPO SWEET? Skontaktuj się z na-
szą redakcją: tel. 32 729 96 80, e-mail: 
prenumerata@mistrzbranzy.pl

Dodatkowo każdego dnia na stoisku „Mi-
strza Branży” (hala A, stoisko nr 95) będą 
prowadzone konsultacje na temat szkoleń 
i dofinansowania. �

Jak będzie wyglądać Szkolenie Obsługi Klienta? Zapraszamy  
na EXPO SWEET
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