
 

Schemat przygotowania strategii sprzedaży 

1. Zaplanuj sprzedaż. 

2. Zaangażuj ludzi 

3. Przygotuj strukturę sprzedaży. 

4. Monitoruj postępy. 

 

Krok I – Planowanie sprzedaży 

Dobry plan wart jest każdych pieniędzy i poświęconego czasu. Pozwoli określić, w jaki sposób 

osiągnąć cel w postaci przychodu, uwzględniając przy tym konkurencję i to, co się dzieje na 

rynku. Jeśli nie masz przejrzystego planu jak zrealizować cele sprzedażowe, to masz problem. 

Duży problem.  

Pytanie do zadania na tym etapie 

1. Jak Twoja sprzedaż przebije się przez rynek do Twojego odbiorcy końcowego? 
2. Kim jest Twój klient? 

3. Jaki jest profil Twojego idealnego klienta? Czy posiadacie opisaną „personę 
zakupową”? Czy jest opisany? 

4. Jakie KPI będziesz mierzyć, aby wiedzieć, czy idziesz zgodnie z planem? 
5. Jak wygląda szczegółowy plan, – co zamierzacie zrobić „krok-po-kroku”, aby wykonać 

plan przychodu? 
6. Jaki potrzebujesz budżet wydatków, aby osiągnąć przychód? 
7. Ile osób jest ci potrzebnych do realizacji planu przychodów? 

 

Krok II – Zaangażowanie ludzi 

Zaangażowanie to proces, w którym określasz, w jaki sposób Twój zespół handlowy będzie się 

kontaktował z przyszłymi i obecnymi klientami. To wszystkie te zabiegi, jakie czynią handlowcy 

w kontakcie z przyszłymi klientami, które zamieniają „wstępne” zainteresowanie klienta w 

decyzję o zakupie. Potrzebujesz pomysłu na to, aby Twoi decydenci tak często, jak to jest tylko 

możliwe mówili „Jestem zainteresowany. Kiedy możemy się spotkać?” 

Jeśli wiesz, jaką posiadasz skuteczność w finalizacji sprzedaży, to wiesz, jaką pracę należy 

wykonać, aby dostarczyć handlowcom wystarczającą ilość „leadów”.  



 

 

Pytanie do zadania na tym etapie 

8. Jak wygląda Twój lejek sprzedażowy? 
9. Czego potrzebuję Twój klient od Ciebie we wczesnej fazie podejmowania decyzji o 

zakupie? 
10. Czy scenariusz rozmowy handlowej jest dopasowany do tego, co się dzieje podczas 

rozmowy i czego przyszły klient potrzebuje do podjęcia decyzji o tym, co dalej? 
11. Po czym rozpoznasz, że klient jest zainteresowany przygotowaną mu ofertą lub 

odpowiedzią na „zapytanie ofertowe”? 
12. Jak planujesz mierzyć skuteczność pracy handlowców? (realizowanie celów) 
13. Jak planujesz mierzyć efektywność pracy handlowców? (ilość pracy do ilości efektów) 
14. Jak wygląda Twój proces zamieniający zainteresowanie kupującego w decyzję o 

zakupie? 
15. Jakich szkoleń potrzebują Twoi ludzie, aby zmierzyć się z czekającymi na nich 

zadaniami? 

 

Krok III – STRUKTURA Sprzedaży 

To miejsce, w którym często warto się zatrzymać, pytać i sprawdzać. Czy masz właściwych 

ludzi? To jedno z trudniejszych zadań menadżerskich – wybrać odpowiednie osoby do 

realizacji zadań, w których będą osiągały najlepsze wyniki. Musisz znać optymalną liczbę osób, 

jaka jest potrzebna do efektywnej sprzedaży. Niedoszacowany zespół sprzedaży to zagrożenie 

dla wielu okazji na sprzedaż i rozminięcie się z celami. Z drugiej strony za duży zespół to 

większe koszty i duża szansa na to, że wiele zadań w pracy będzie niepotrzebnie dublowanych. 

Wielkość zespołu zależy od wielu czynników specyficznych dla każdej z firmy z osobna. Jeśli 

masz kłopot z określeniem wielkości zespołu, spójrz na liczby i wielkość sprzedaży. Posiadając 

nawet prostu CRM w pracy znajdziesz tam wiele odpowiedzi na Twoje pytania. Jeśli brak 

takiego systemu, pozostaje „faza manualna” dopasowania ilości ludzi do zadań i tempa 

obróbki zamówień. 

 

 

 

 



 

Pytanie do zadania na tym etapie 

16. Jakim kanałem sprzedaży Twoi przyszli klienci najczęściej „angażują się” z Twoimi 
handlowcami? 

17. Jaki rodzaj klienta przynosi największy dochód? Czy to dobrze, czy nie? Czy jest zgodne 
z założeniami przyjętymi strategicznie? 

18. Na co handlowcy w swojej roli powinni poświęcać najwięcej czasu? I czy to dobrz czy 
nie? 

19. Jaki jest największy problem Twojego klienta, który możesz rozwiązać tym, co 
sprzedajesz? 

20. Jak zaplanować właściwie cele dla każdego handlowca? Jak je monitorować? 

 
KROK IV – Monitorowanie postępów 

To jest moment, w którym uruchamiasz ludzi do pracy. Masz plan, znasz zasoby i zespół. Cele 

zostały wyznaczone. Czas najwyższy wysłać ludzi w teren. Tylko w działaniu sprawdzisz czy 

wszystko, co wcześniej zostało zaplanowane ma sens i daje szansę na sukces. 

A ponieważ zgodnie z powiedzeniem, że „najwyższą formą zaufania jest kontrola” – poświęć 

jej naprawdę sporo swojego czasu, aby zyskać 100% pewności, że ludzie wiedzą, co mają robić 

i robią tylko to, co należy, co do ich zadań. 

Zadbaj o ciągły i stały dopływ klientów i o to, aby planując nie przeceniać własnych możliwości 

i możliwości klientów, z którymi pracujesz.  

 

Pytanie do zadania na tym etapie 

21. Jakie KPI (wskaźniki) powinna mieć prognoza wykonania celu/planu sprzedaży 
(forecast)? 

22. Jakimi działaniami chcesz rozwijać umiejętności swoich handlowców?  
 

 

 


