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kim jestem?
Pasjonatem swojej pracy, posiadającym ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu
działań Business Development. Pracowałem w takich firmach jak Orange Polska (Account
Manager), Deloitte (Business Development Coordinator) oraz PwC (Head of Business
Development Team).

Łączę wiedzę praktyczną, zdobytą na polu sprzedaży z wiedzą naukową.
Jestem autentycznym entuzjastą sprzedaży. Konsultantem, Trenerem Sandler Training
Polska. W sprzedaży kieruje się zasadą: „Wyróżnij się albo zgiń”. Cyklicznie, poprzez słowo
pisane inspiruję do działania. Między innymi przez cykl artykułów "O sprzedaży wprost"

Mówią na mnie "naczelny pogromca" bezrefleksyjnego podejścia do prowadzenia działań
sprzedażowych. W działaniach jestem bardzo często krytyczny, naruszający status quo.
W związku z tym nie każdy lubi ze mną pracować.
Jestem także sprzedawcą nawróconym na marketing. Uważam, że szczególnie dziś, nie ma
marketingu bez sprzedaży, jak i sprzedaży bez marketingu.

youtube

linkedin

facebook

komu pomagam?
1

Ekspertom na rynku, którzy mają problem z dobiciem się odpowiednich osób i
rzeczywistym ich zainteresowaniu proponowanymi usługami. Spotykają się z
odpowiedziami: "nie jestem zainteresowany", lub "proszę wysłać ofertę na maila".

2

Osobom, które prowadzą rozmowy z klientami i narzekają na przeciągający się proces
decyzyjny po ich stronie. "Proszę się skontaktować jutro, za tydzień, po świętach, po
feriach, po wakacjach!"

3

Sprzedawcom, którzy są sfrustrowani ciągłą koniecznością pokonywania obiekcji i
wątpliwości klienta. Teksty typu: "Drogo! Konkurencja daje taniej! Nie wiem, czy te
rozwiązanie będzie dla mnie. Poradzimy sobie sami. Muszę to przedyskutować z zarządem.
No i wrócę oczywiście jak tylko zapadnie decyzja!" są smutną codziennością.

4

Managerom, Dyrektorom i Partnerom, którzy mają często bardzo dobre relacje z
potencjalnymi klientami i które nie przekładają się na faktury. Mają dużo "dobrych"
relacji, z których nic nie wynika.

5

Osobom, które wkraczają w świat budowania relacji i realizacji targetów sprzedażowych.
Osoby te dość często boją się aktywnie wychodzić na rynek. Często zasłaniają się
bieżącymi projektami, które prowadzą. W rzeczywistości nie lubią prowadzenia działań
prospectingowych, bo sprzedawanie kojarzy im się z naciskaniem, wywieraniem wpływu
i byciem "ofensywnym".

Pomagam także
1

Zespołom HR i kadrze zarządzającej w budowaniu zaangażowania oraz odpowiedniej
motywacji skupionej wokół prowadzenia działań sprzedażowo-marketingowych.

2

Usprawniać istniejące procesy marketingowo-sprzedażowe, by uniknąć sytuacji, w której
firmy nie zarabiają większej ilości pieniędzy z powodu "źle naoliwionej" maszyny.

3

Znaleźć odpowiednie talenty, zarówno "merytoryczne", jak i te z potencjałem skutecznego
budowania relacji z potencjalnymi klientami.

Porozmawiajmy!

