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czyli, jak efektywnie prowadzić i planować sprzedaż w branży hotelarskiej?
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SPRZEDAŻ USŁUG HOTELOWYCH
czyli, jak efektywnie prowadzić i planować sprzedaż w branży hotelarskiej?

SP R Z E DAŻ
U S Ł UG H OT E LO WYCH
W JAKI SPOSÓB POZYSKIWAĆ GOŚCI HOTELOWYCH? JAKIE

Jak wpływać na zainteresowanie
gości ofertą hotelu?

CZYNNIKI KREUJĄ I PODTRZYMUJĄ ZAINTERESOWANIE
HOTELEM? W RAMACH SZKOLENIA UCZESTNICY POZNAJĄ
ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA. DOWIEDZĄ SIĘ,
W JAKI SPOSÓB BUDOWAĆ OFERTĘ, TAK ABY BYŁA ATRAKCYJNA DLA GOŚCI, ZARÓWNO INDYWIDUALNYCH, GRUPOWYCH ORAZ INSTYTUCJONALNYCH. POSZERZĄ TAKŻE
WIEDZĘ W ZAKRESIE PLANOWANIA SPRZEDAŻY, CO PRZEŁO-

Jak planować sprzedaż,
aby zwiększać obłożenie hotelu?

ŻY SIĘ NA ZWIĘKSZENIE LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH HOTEL.

Jak skutecznie promować hotel na
rynku?
Program szkolenia przewiduje dwa główne moduły. W pierwszym omawiane są elementy promocji hotelu oraz budowania
przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku. Drugi koncentruje się na skutecznych sposobach prowadzenia rozmów
z potencjalnymi klientami oraz konstruowaniu profesjonalnej
oferty opartej na języku korzyści, zamiast cechach obiektu.
Szkolenie stanowi idealne uzupełnienie oraz poszerzenie
wiedzy i umiejętności dla kadry, która bezpośrednio odpowiada
za zarządzanie hotelem.
witalni.pl

ZAGADNIENIA

ZAGADNIENIA
NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU, KTÓRE OMÓWIMY PODCZAS SZKOLENIA:
MODUŁ I:
PLANOWANIE SPRZEDAŻY, BUDOWANIE PRZEWAGI RYNKOWEJ

1

JAK DZIAŁAĆ I PROMOWAĆ OBIEKT NA RYNKU?
Moduł w trakcie którego zaprezentujemy jakie narzędzia można zastosować do uświadamiania rynku i dawania dowodów skłaniających
potencjalnych gości do pobytu. W jaki sposób wykorzystać i pokazać w komunikacji z rynkiem nasze najważniejsze atuty? Uczestnicy
otrzymają praktyczne przykłady i wzorce do modyﬁkacji dla poszczególnych obiektów.

2

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ BUDUJĄC PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ?
Długotrwałą przewagę konkurencyjną należy budować na wszystkich płaszczyznach komunikacji z rynkiem – począwszy od komunikacji
marketingowej, wizerunku w Internecie, wewnętrznej polityce zarządzania jakością, czy usprawnieniu procesów związanych z obsługą
Gości. Co szczególnie wspiera działania sprzedażowe? Jak wygląda proces decyzyjny klienta związany z wyborem hotelu? Jakie są

KTO SKORZYSTA
ZE SZKOLENIA?

typowe fazy sprzedaży? – to tylko niektóre pytania, na które odpowiemy w tej części szkolenia.

3

JAK PLANOWAĆ DZIAŁANIA HANDLOWE, ABY OPTYMALIZOWAĆ KOSZTY SPRZEDAŻY?
Przykłady up i cross-sellingu w branży hotelarskiej. W jaki sposób zorganizować działania sprzedażowe? Jak integrować i wykorzystać

WŁAŚCICIELE ORAZ

potencjał działu marketingu? Jak uwzględniać różnice między rynkiem B2C, a B2B? – w tej części szkolenia omówimy jak planować

DYREKTORZY HOTELU

działania handlowe, które sprostają naszym wyzwaniom i pomogą zrealizować wytyczone cele biznesowe.
MODUŁ II:
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, BUDOWA PROFEJSONALNEJ OFERTY
JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTAMI, TAK ABY STAWALI SIĘ NASZYMI GOŚĆMI?

1

Moduł szkolenia omawiający standardy profesjonalnie realizowanych rozmów z klientami. Jak przeprowadzać rozmowę sprzedażową
z uwzględnieniem specyﬁki rynku hotelarskiego? Jak swobodnie realizować rozmowy z gośćmi hotelowymi, jednocześnie realizując cele

DYREKTORZY SPRZEDAŻY
I MARKETINGU W HOTELU
MENEDŻEROWIE HOTELU

handlowe i budując relację z klientami.
JAK W KONTAKTACH Z KLIENTEM POKAZAĆ NASZE ZAANGAŻOWANIE I PROFESJONALIZM?

2

Element szkolenia, w trakcie którego podpowiemy jak deﬁniować motywacje klientów w krótkich i konkretnych rozmowach oraz jak mówić

SPRZEDAŻY I MARKETINGU

językiem korzyści, motywując tym samym Gości do zakupu pobytu. Uczestnicy otrzymają gotowe skrypty rozmów, które będą mogli
zaimplementować we własnych standardach.
JAK BUDOWAĆ OFERTĘ, KTÓRA POMOŻE ZREALIZOWAĆ PLAN SPRZEDAŻOWY?

3

PRACOWNICY DZIAŁU

Dobrze zbudowana oferta pozwala wyróżnić hotel na rynku oraz zainteresować potencjalnych klientów, a przez to zrealizować cel, jakim

PRACOWNICY ODPOWIEDZIALNI
ZA SPRZEDAŻ USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ HOTEL

jest wysoki poziom obłożenia obiektu. W tej części szkolenia omówimy jak konstruować ofertę, która realizuje plan sprzedażowy i pomogą
utrzymać zainteresowanie hotelem.Przedstawione zostaną również jak uwzględniać w ofercie klientów indywidualnych, biznesowych
oraz grupowych.

witalni.pl

PRAKTYKA

METODY SZKOLENIA
Ćwiczenia indywidualne i grupowe

ZAUFAŁY NAM
MIĘDZY INNYMI:

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw.
Zadaniem naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Interaktywny wykład
Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg zajęć
– angażują uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

Sytuacje symulowane
Symulacja to naśladowanie lub odwzorowanie prawdziwych zdarzeń z życia. Uczestnicy, pracując na sali szkoleniowej (indywidualnie lub w grupach), kształtują w sobie nawyki skutecznego radzenia sobie w rzeczywistych sytuacjach.

Case study
* * *

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

GŁÓWNE KORZYŚCI
PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIONE ZOSTANĄ
STATEGIE ORAZ NARZĘDZIA BUDUJĄCE
PRZEWAGĘ RYNKOWĄ I WPŁYWAJĄCE NA
WZROST OCEN HOTELU W OPINII GOŚCI.

SŁUCHACZE OTRZYMAJĄ GOTOWE
POMYSŁY I NARZĘDZIA, KTÓRE
BĘDĄ MOGLI ZAIMPLEMENTOWAĆ
W SWOIM OBIEKCIE.

UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ, JAKIE SPOSOBY
PLANOWANIA SPRZEDAŻY MOGĄ ISTOTNIE
WPŁYNAĆ NA ZWIĘKSZENIE ILOŚCI
ODWIEDZAJĄCYCH HOTEL GOŚCI.

POZNANA WIEDZA POZWOLI
ZOPTYMALIZOWAĆ KOSZTY SPRZEDAŻY,
PROMOCJI ORAZ DZIAŁAŃ HANDLOWYCH.

UCZESTNICY POZNAJĄ DOBRE
PRAKTYKI I STANDARDY
W KONTAKTACH Z KLIENTAMI
INDYWIDUALNYMI ORAZ BIZNESOWYMI.

ZNAJOMOŚĆ METOD PROWADZENIA
ROZMÓW Z KLIENTAMI, POZWOLI
SKRÓCIĆ CZAS DECYZJI KLIENTÓW
O ZAKUPIE POBYTU.

witalni.pl

WARTOŚĆ

WARTOŚĆ INWESTYCJI
Inwestycja:

7 9 0 , 0 0 PL N n e t t o

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?
udział w dedykowanym branży hotelarskiej szkoleniu

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu

kompetencji sprzedażowych

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem

komplet materiałów szkoleniowych

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA

imienny certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu

w 2017 roku
aż 69% turystów
spróbuje czegoś
nowego,
natomiast 31%
odwiedzi znane
sobie miejsca
Źródło: Hotel Marketing
& Technology Trends 2017,
Proﬁtroom

Certification

oraz zakres merytoryczny programu

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

cały dzień szkoleniowy

nieograniczony serwis kawowy

Branża hotelarska w Polsce zmienia
się dynamicznie. Realizowane są
liczne inwestycje, powstają kurorty,
poziom realizowanych usług hote-

DODATKOWE KORZYŚCI

larskich ulega poprawie, a funkcjonowanie

branży

wspierane

jest

coraz

bardziej

nowoczesnymi

technologiami. Klienci z każdym
rokiem są bardziej świadomi swoich
oczekiwań i szukają oferty, która
sprosta ich potzrebom. To potencjał,
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i daje możliwość budowania silnej
marki z przewagą rynkową. Niewykorzy- stanie tej wiedzy bardzo szybko
może

skutkować

zmniejszonym

zainteresowaniem, gorszymi opinami i odpływem klientów do konkurencji. Chcąc zachować swoje miejsce

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

na rynku należy stale podnosić
jakość swojej oferty i usług.

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

WARUNKI

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
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WARUNKI

HARMONOGRAM
w programie szkolenia przewidziane
są przerwy - obiadowa oraz kawowa

PROMOCJE:

1 DZIEŃ
09 - 17
30

00

W przypadku przesłania zgłoszenia na szkolenie do:

30

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

TERMINARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH
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.

ZASADY:

GDAŃSK

1 Podana inwestycja jest wartością netto + VAT 23%.

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

POZNAŃ
WARSZAWA

SPRAWDŹ TERMINARZ

2 W celu rezerwacji miejsca
prosimy o przesłanie wypełnionego
formularza

WROCŁAW
KATOWICE
KRAKÓW

zgłoszeniowego

dołączonego do oferty lub skorzystanie z zapisów online, dostępnych
na www.witalni.pl

ZAPISZ SIĘ

X

lat

1

Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin
i wypełnij wniosek. Mozesz również wygodnie skorzystać z płatności online

2

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

3

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19

3 Zapisy na szkolenie odbywają
się do 10 dni przed datą.

4 Podana
nie

wartość

uwzględnia

inwestycji

ewentualnego

noclegu - na Państwa życzenie,
możemy dokonać rezerwacji.

witalni.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Sprzedaż usług hotelowych

1

Data szkolenia

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE
witalni.pl/formularz-zapisu

Miejsce szkolenia

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

2
Proszę wpisać imię
i nazwisko lub nazwę
firmy wraz z
numerem NIP

Nr telefonu

Imię

Nazwa firmy

Jeśli posiadają
Państwo informacje
o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól
(pola niewymagane;
informację można
zgłosić w późniejszym
terminie)

NIP

Ulica

Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

3

E-mail

Nazwisko

Miejscowość

DANE ZGŁASZANYCH OSÓB
Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca
Imię
i Nazwisko

Imię
i Nazwisko

Nr telefonu

Nr telefonu

Stanowisko

Stanowisko

Imię
i Nazwisko

Imię
i Nazwisko

Nr telefonu

Nr telefonu

Stanowisko

Stanowisko

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

4

WARUNKI FINANSOWE
Ilość osób

Usługi szkoleniowe
objęte są 23% VATem

Zniżki:

Suma inwestycji

Voucher

ilość osób x wartość inwestycji

Kod vouchera

30/60*
30/60

2 i więcej

Voucher

Sprzedaż usług hotelowych
Wartość inwestycji 690,00 PLN

*nie dotyczy

5

(netto)

Łączna inwestycja + VAT

suma inwestycji - kwoty rabatowe

(brutto)

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI
1
2
3

Nominalna wartość inwestycji wynosi: 690,00 PLN netto (+23% VAT) za osobę.

1

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

2

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.

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

dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób
na szkolenie
1

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

6

4

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.

5

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.

2

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

NA WSZYSTKIE
PAŃSTWA PYTANIA
Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY
telefonicznie
71 757 52 19
mailowo
kontakt@witalni.pl
lub przez Livechat na
naszej stronie witalni.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 7
lok. 311 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.

Skąd wiesz o naszej ofercie?
(niewymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie
korespondencji drogą elektroniczną
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
A. Ostrowskiego 7 lok. 311 (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.

Data

Podpis oraz pieczątka firmowa

