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ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA HANDLOWCA
czyli jak być wytrwałym w sprzedaży i odpornym na porażki?
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ODPORNOŚĆ
PSYCHICZNA HANDLOWCA

Co czyni handlowca efektywnym i skutecznym? 

Jak być odpornym na 
niepowodzenia?

Jak osiągać zamierzone cele?

NIEKTÓRZY HANDLOWCY, MIMO POSIADANIA OBSZERNEJ WIEDZY
W ZAKRESIE TECHNIK SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA NADAL NIE SĄ 
SKUTECZNI TAK BARDZO, JAKBY TEGO CHCIELI. CO CZYNI HANDLOWCA 
EFEKTYWNYM I SKUTECZNYM? JAKIE CECHY MUSI POSIADAĆ DOBRY 
HANDLOWIEC, BY ODNOSIĆ SUKCESY? DLACZEGO NIEKTÓRZY SPRZEDAW-
CY OSIĄGAJĄ ZAMIERZONE CELE, A INNI SIĘ PODDAJĄ? TALENT, CZY 
WIEDZA ZWIĄZANA Z TECHNIKAMI SPRZEDAŻY CZASAMI NIE WYSTARCZY.  
TO ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA - ODPORNOŚĆ NA PORAŻKI I NIEPOWODZE-
NIA, A TAKŻE WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO CELU, CZĘSTO STANOWI KLUCZ 
DO SUKCESU HANDLOWCA.

Najnowsze badania nad siłą i odpornością psychiczną oraz jej zastosowa-
niem w biznesie wykazują, że siła i odporność psychiczna handlowca mogą 
mieć wpływ na uzyskiwane przez niego wyniki sprzedażowe. Kursy dla 
handlowców dostępne na rynku dotyczą głównie technik sprzedaży, czy 
samego procesu sprzedaży. Jest to oczywiście niezbędna i fundamentalna 
wiedza, natomiast mało szkoleń porusza takie obszary jak jak wytrwałość
w pokonywaniu przeszkód; mobilizowanie się wobec wyzwań; umiejętność 
samomotywacji i odporności na porażki. Jeśli chcemy podnieść osobistą 
efektywność sprzedaży to właśnie kurs handlowca obejmujący odporność 
psychiczną, może być doskonałym uzupełnieniem wiedzy z zakresu sprzeda-
ży, a także źródłem budowania osobistej przewagi.

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA HANDLOWCA, 
czyli jak być wytrwałym w sprzedaży i odpornym na porażki

Pogłębione szkolenie handlowe - praktyczny kurs dla 
przedstawicieli handlowych
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W SPRZEDAŻY A EFEKTYWNOŚĆ - JAK JEDNA WPŁYWA NA DRUGĄ?
› „Zaimpregnowany” handlowiec, czym jest odporność w sprzedaży i dlaczego jest potrzebna?
› Syndrom „narażenia”- na presję, na odmowę, na demotywację i frustrację –jak z nim walczyć?
› Odporność jako kluczowy czynnik efektywności handlowców.
› Jakie są korzyści ze wzmocnionej siły i odporności?
 
PORAŻKI I NIEPOWODZENIA W SPRZEDAŻY - JAK SIĘ NIMI NIE ZNIECHĘCAĆ?
› Dlaczego sprzedawcy ponoszą porażki i co można z tym zrobić?
› Pozytywna porażka, czyli czego możesz się nauczyć dzięki porażkom?
› Jak konfrontować się z niepowodzeniem? Jak przestać obawiać się „NIE” od klienta?
› Jak traktować odmowę klienta, by nie oddziaływała na osobistą skuteczność handlowca?
› Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
 
WYZWANIA, TRUDNOŚCI I BLOKADY W SPRZEDAŻY – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?
› Blokady zewnętrzne -  Jak reagować na wyzwania, zmiany, stres, presję i trudności?
› Blokady wewnętrzne - pokonywanie wewnętrznych oporów.
› Jak przełamywać ograniczające przekonania, a wzmocnić te mobilizujące i motywujące do działania oraz pro aktywności?
› Opanowanie umiejętności identyfikacji oraz zmiany negatywnych myśli automatycznych i przekonań.
› Jak poradzić sobie z wymówkami i skutecznie pokonać ograniczające przekonania mentalne?
 
WYTRWAŁOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE KLUCZEM DO SUKCESU?
› Nawyki i samodyscyplina w sprzedaży
› Złe nawyki sprzedażowe – jak je wyeliminować?
› Jak budować efektywne zachowania sprzedażowe?
› Jak wzmocnić samodyscyplinę, by wytrwale i z determinacją dążyć do celu?
› Wytrwałość i odporność psychiczna kluczem do nie poddawania się przy pierwszej przeszkodzie i osiągania zamierzonych celów.
› Jak budować wytrwałość i siłę w dążeniu do osiągnięcia celów?

ZROZUMIENIE MODELU ODPORNOŚCI W SPRZEDAŻY - KONCEPCJA 4 C
› Model 4C, czyli jakie cztery elementy determinują Odporność Psychiczną?

Omówienie komponentów odporności psychicznej: zdolność kontrolowania swoich emocji, wzbudzenia w sobie zaangażowania, 
pewność siebie, odporność, samodyscyplina, wytrwałość i dobre nawyki.
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ZAGADNIENIA

- Kontrola (Control) 
- Zaangażowanie (Commitment)
- Wyzwanie (Challenge)
- Pewność siebie (Confidence)

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

HANDLOWCY 

SPRZEDAWCY B2B

PRZEDSTAWICIELE 
HANDLOWI

OSOBY PROWADZĄCE 
BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ 

KLIENTA

HANDLOWCY Z KRÓTKIM 
STAŻEM PRACY W 

HANDLU



ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA I SPOSOBY JEJ POMIARU.
› Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego
kwestionariusza MTQ48 - uznanego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie.
› Poznanie swoich zasobów: silnych i słabych stron oraz metod pracy z nimi - jak obrócić swoje "słabe" strony na swoją korzyść?
 
PEWNOŚĆ SIEBIE I SAMOOCENA W SPRZEDAŻY
› Poczucie własnej wartości i pewności siebie jako strategia budowanie profesjonalnej postawy.
› Dlaczego różnica między tożsamością w sprzedaży a rolą ma tak ogromne znaczenie?
› Jak wykorzystywać swoje mocne strony w procesie sprzedażowym?
 
UMYSŁ ZWYCIĘZCY- TECHNIKI I NARZĘDZIA MENTALNE DO PRACY Z WŁASNYM NASTAWIENIEM
› Siła i odporność jako umiejętność zarządzania sobą - jak ją doskonalić i rozwijać?
› Jak indywidualne nastawienie determinuje nasze zachowanie?
› Jak myślisz- tak działasz- praktyczny model naukowy A-B-C-D do pracy z własnym nastawieniem
› Metody pracy z własnym oporem, z blokującymi myślami.
› Narzędzia i techniki treningu mentalnego dla handlowców.
 
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA I WYTRWAŁOŚCI W SPRZEDAŻY
– STRATEGIA NA ZBUDOWANIE ODPORNOŚCI - PRAKTYCZNY TRENING MENTALNY
› Przygotowanie mentalne i trening mentalny handlowca, dlaczego jest niezbędny w tym zawodzie i jak go umiejętnie wdrożyć?
› W jaki sposób wyznaczać cele i mobilizować się do działania?
› Narzędzia w treningu mentalnym – zbiór technik i narzędzi w skutecznej automomotywacji.
› Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?
› Wdrożenie mentalnego planu treningowego w codzienność
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METODY SZKOLENIA

Przykłady z rzeczywistych sytuacji umożliwiają zastosowanie nabytej na szkoleniu wiedzy i wykorzystanie jej w konkretnym 
przypadku, co pozwala uczestnikom poznać praktyczny charakter treści programu.

Case study
* * *

Częścią szkolenia są testy, które umożliwiają analizę cech osobowości oraz posiadanych kompetencji, co umożliwi uczestni-
kom świadomą pracę nad swoimi potencjałami

Testy diagnozujące

6

ciąg dalszy...

Ukierunkowany  na osiągnięcie celów i realizację planów poprzez kształtowanie efektywnych zachowań oraz wspierających 
je przekonań.

Trening mentalny

witalni.pl

HANDLOWIEC
- ZAWÓD, KTÓRY 
WYMAGA WYSO-

KIEJ ODPORNOŚCI 
PSYCHICZNEJ

3,8mln
W 2017R. W BRANŻY HANDOWEJ 

PRACOWAŁO PRAWIE  2 MLN OSÓB. 
1,8 MLN OSÓB ZATRUDNIONYCH 
BYŁO  NA RYNKU POWIĄZANYM 

BEZPOŚREDNIO Z HANDLEM

22%
RESPONDENTÓW UWAŻA, ŻE 

SPOTYKA SIĘ Z SILNYMI 
CZYNNIKAMI STRESOGENNYMI

W SWOJEJ CODZIENNEJ PRACY

Źródło: The Workforce View in Europe 2017
ADP Polska 
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Poznane techniki pozwolą wykorzystywać 
swoje mocne strony w budowaniu pewnej

i profesjonalnej postawy sprzedawcy

Uczestnicy poznają techniki pokony-
wania własnego oporu oraz poprawy 
nastawienia w kontakcie z Klientem

W toku szkolenia uczestnicy omówią jak 
reagować na porażki w kontaktach 

handlowych oraz jak wyciagać z nich wnioski 

GŁÓWNE KORZYŚCI

ciąg dalszy...

98,21%

ponad

15 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

Tylko tyle Polaków w wieku 
25-34 lat dokształca się. 

Uzyskaj przewagę na rynku 
pracy podnosząc swoje 

kwalifikacje (Dane: Eurostat, 2015)

7%

Rozwój umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów nie obejdzie się bez ćwiczeń, dlatego uczestnicy wypracowują rozwią-
zania na podstawie studiom przypadku, jak i swoich doświadczeń omówionych z trenerem.

Praktyczne ćwiczenia z rozmów

Uzyskane informacje na bieżąco wykorzystujemy w odgrywanych scenach. Uczestnicy, pracując na sali 
szkoleniowej (indywidualnie lub w grupach), kształtują w sobie nawyki na podstawie poznanej wiedzy, co 
pozwala utrwalić efekty szkolenia.

Odgrywanie ról

Odpowiednio dobrane ćwiczenia, z pomocą elementów zabawy i rywalizacji - umożliwiają indywidualne lub grupowe osiąga-
nie celów. Zajęcia angażują uczestników, pozwalają na silne emocjonalne przeżycie. Doświadczenia zdobyte tą metodą 
trwale pozostają w świadomości uczestników.

Gry symulacyjne

Szkolenie poprowadzone przez 
eksperta, licencjonowanego 

konsultanta Mental Toughness
(Siły i Odporności Psychicznej)

Obszerny raport rozwojowy opisujący 
otrzymane rezultaty i wskazujący na możliwe 

sposoby wzmacniania siły i odporności
w poszczególnych obszarach

Co otrzymają uczestnicy szkolenia?

Dostęp online do kwestionariusza 
MTQ48, aby zbadać poziom swojej siły

i odporności psychicznej

Czego m.in. nauczą się uczestnicy szkolenia?
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Te firmy 
skorzystały z naszych 
szkoleń dedykowanym

handlowcom

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*
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WARTOŚĆ SZKOLENIA TO TAKŻE NASZA JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-

we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 

standard Jakości Szkoleń Witalnych. 

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 

przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 

Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 

ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-

żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 

organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnnicy naszych szkoleń mogą 

być pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz posiłki

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne w 
trakcie oraz po 

szkoleniu

DODATKOWE KORZYŚCI
W

AR
TO

ŚĆ
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udział w szkoleniu profesjonalnych praktyk 

sprzedażowych oraz obsługi klienta

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1590,00 PLN nettoInwestycja:

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy

witalni.pl

Poznaj inne szkolenia 
Witalnych dedykowane 

handlowcom

Sprzedaż przez telefon

Efektywna obsługa klienta

Obsługa trudnego klienta
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Marzena Matysiak,

 

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
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TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH
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Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl. Wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i kliknij zapisz się. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online  

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19
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w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
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Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

witalni.pl

PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy

dokonać rezerwacji.
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DZIEŃ I
09³0 - 1700

DZIEŃ II
09³0 - 1700

X
lat

GDAŃSK

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

Znajdź szkolenie blisko Twojej miejscowości
Aktualne terminy szkolenia znajdziesz na naszej stronie

SPRAWDŹ TERMINARZ

https://witalni.pl/terminarz/?nazwa=odpornosc-psychiczna-handlowca


i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Miejsce szkoleniaData szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Odporność psychiczna handlowca

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie

5

4

6

Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Legnickiej 46A, lok.8 (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46A, lok.8
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospo- 
darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo dostępu do 
swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania 
ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1590,00   PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.

5

WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Odporność psychiczna handlowca 
Wartość inwestycji 1590,00PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl
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