
STRATEGIE DZIAŁAŃ
SPRZEDAŻOWYCH

 DLA TWOJEGO
 BIZNESU

STRONA INTERNETOWA
www.flow-szkolenia24.pl

FACEBOOK
/FlowSzkoleniaCoaching

E-MAIL
kontakt@flow-szkolenia24.pl

NUMER TELEFONU
724-117-596

https://www.facebook.com/FlowSzkoleniaCoaching/
https://www.facebook.com/FlowSzkoleniaCoaching/


NASZA MISJA

 To wspieranie przedsiębiorców, pracowników i managerów
 w ich codziennej pracy. Dostarczamy narzędzi, uczymy mądrego

zarządzania zespołem, wspieramy procesy sprzedaży, porządkujemy
procedury. Wszystko po to, żeby nasi klienci osiągali swoje cele biznesowe.



NASZA
OFERTA

Audyt działań sprzedażowych: 
- analiza rozmów sprzedażowych, 
- analiza działań prowadzonych w internecie,
- analiza procesów i procedur
sprzedażowych,
- tajemniczy klient (audyt telefoniczny 
i bezpośredni).

Analiza konkurencji.
Stworzenie strategii mailingowej.
Stworzenie strategii rekrutacji sprzedawców
i managerów sprzedaży.

Stworzenie strategii sprzedaży 
z uwzględnieniem social mediów: 
FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN



ANALIZA NAGRAŃ 
 ROZMÓW

PRACOWNIKÓW

TRAINING
 ON THE JOB

ANALIZA
SKRYPTÓW
ROZMÓW

ANALIZA ROZMÓW SPRZEDAŻOWYCH

Analiza nagrań rozmów
pracowników (15 minut) w celu

sprawdzenia, czy są
prowadzone zgodnie

 z procedurami oraz zasadami
sprzedaży. Po analizie klient

otrzyma raport z opisem
mocnych stron oraz obszarów 

do rozwoju pracownika.

Analiza skryptów rozmów
używanych w firmie pod kątem

sprzedażowym. Po analizie, 
klient otrzyma raport ze

wskazaniem mocnych stron,
obszarów do rozwoju, a także

rekomendacjami, co do
usprawnienia procesów

i procedur sprzedażowych. 

Praca 1:1 ze sprzedawcą 
(1,5 h). Analiza rozmów  
w czasie rzeczywistym. 

Po skończonym treningu,
klient otrzyma raport ze
wskazówkami, odnośnie

mocnych stron oraz
obszarów do rozwoju

pracownika.

* podane ceny są cenami netto

129 ZŁ* 129 ZŁ* 159 ZŁ*



 AUDYT STRONY
INTERNETOWEJ

AUDYT SOCIAL MEDIÓW
(FACEBOOK, INSTAGRAM,

LINKEDIN) ORAZ
POZOSTAŁYCH

KANAŁÓW DOTARCIA DO
KLIENTA

AUDYT SKLEPU
INTERNETOWEGO

AUDYT DZIAŁAŃ SPRZEDAŻOWYCH KLIENTA
PROWADZONYCH W INTERNECIE

Analiza strony internetowej
pod kątem treści

sprzedażowych - teksty,
grafiki, stosowane techniki 

i zabiegi sprzedażowe.
Przygotowanie rekomendacji.
Dodatkowo istnieje możliwość
przeprowadzenia audytu SEO

(usługa wyceniana
indywidualnie).

Analiza sklepu
internetowego pod kątem

sprzedażowym - sposób
prezentacji i rozmieszczenia
produktów, struktura sklepu,

komunikaty sprzedażowe.
Analiza ścieżek obsługi

zamówień - audyt procesów
up sellingowych 

i cross sellingowych.

Analiza działań realizowanych
poprzez  social media oraz inne

kanały dotarcia do klienta.
Przygotowanie rekomendacji

sprzedażowych. 
Cena uzależniona od ilości

posiadanych profili oraz innych
kanałów dotarcia do klienta.

* podane ceny są cenami netto

500 ZŁ* 500 ZŁ*  OD 250 ZŁ*



TAJEMNICZY
KLIENT

AUDYT TELEFONICZNY
Weryfikacja rozmowy sprzedażowej: czas
oczekiwania na połączenie, zachowanie
standardów obsługi klienta, schemat rozmowy,
stosowane techniki sprzedaży i dosprzedaży,
sposób przekazywania wiedzy, sprawdzenie
procedur i procesów sprzedażowych.

Przygotowanie raportu z rekomendacjami. 

AUDYT SPRZEDAŻY
OBSŁUGI
BEZPOŚREDNIEJ

Audyt weryfikuje takie elementy jak:
sprawdzenie przestrzegania procedur obsługi
przez personel, sprawdzenie wiedzy personelu,
sprawdzenie umiejętności przekazywania
wiedzy, sprawdzenie, czy jest prowadzona
dosprzedaż produktów zarówno na sali
sprzedaży, jak i przy kasie, wystrój i porządek 
w placówce/sklepie.

Przygotowanie raportu z rekomendacjami.

Cena jest uzależniona od
rodzaju audytu oraz miejsca
wykonywania usługi. Poza
terenem Krakowa - należy
doliczyć koszty dojazdu do
klienta oraz noclegu.

1 audyt - od 60 zł,
10 audytów - od 600 zł,
20 audytów - od 1 200 zł,
powyżej 20 audytów cena jest
ustalana indywidualnie. 

Podane ceny są cenami netto.



ANALIZA KONKURENCJI

OD 3 000 ZŁ DO 16 000 ZŁ*

rynków w odniesieniu, do których będzie
przeprowadzana analiza konkurencji:
lokalny/krajowy/międzynarodowy,
liczby porównywanych przedsiębiorstw,
przedziału czasu, który jest brany pod
uwagę w analizie, 
analizowanych aspektów działania firmy
(np. kanałów sprzedaży, budowania
wizerunku firmy, zarządzania sytuacjami
kryzysowymi).

Cena uzależniona od  :

* podane ceny są cenami netto



STWORZENIE STRATEGII
MAILINGOWEJ

Ułożenie strategii mailingowej wraz 
z przygotowaniem gotowych szablonów
wiadomości e-mail. Usługa wyceniania
indywidualnie w zależności od ilości
przygotowanych szablonów i kampanii 
e-mailingowych.

* podane ceny są cenami netto
OD 500 ZŁ*



STWORZENIE STRATEGII
REKRUTACJI SPRZEDAWCÓW 
I MANAGEREÓW SPRZEDAŻY

zamieszczenie ogłoszeń rekrutacyjnych
na portalach (olx.pl*, pracuj.pl*, Facebook,
LinkedIn),
selekcja CV kandydatów, 
przygotowanie zadań rekrutacyjnych                             
i asesorstwo w prowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych.

 * cena nie uwzględnia kwoty zamieszczenia ogłoszenia na portalach olx.pl oraz
pracuj.pl 



DZIAŁANIA REKRUTACYJNE

Zamieszczenie 40 ogłoszeń 
miesięcznie na Facebooku,
Zamieszczenie i odświeżenie
ogłoszeń na portalach olx.pl,
pracuj.pl, LinkedIn,
Selekcja CV, 
Przygotowanie zadań
rekrutacyjnych dla kandydatów
lub scenariuszy z pytaniami dla
kandydatów,
Pomoc w przygotowaniu strategii
wdrożenia nowych pracowników
(2 godziny konsultacji trenerskich).

Zamieszczenie 60 ogłoszeń 
miesięcznie na Facebooku,
Zamieszczenie i odświeżenie
ogłoszeń na portalach olx.pl, pracuj.pl,
LinkedIn,
Selekcja CV,
Przygotowanie zadań rekrutacyjnych
dla kandydatów, acesorstwo                            
i prowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych z kandydatami, 
Pomoc w przygotowaniu strategii
wdrożenia nowych pracowników              
(6 godzin konsultacji trenerskich).

Zamieszczenie 20
ogłoszeń miesięcznie na
Facebooku,
Zamieszczenie ogłoszeń
na portalach olx.pl,
pracuj.pl, LinkedIn,
Selekcja CV.

 

SILVER GOLD PLATINIUM

OD 500 ZŁ* OD 1500 ZŁ* OD 2500 ZŁ*
* podane ceny są cenami netto



FACEBOOK

12 postów miesięcznie,
2 kampanie marketingowe*,
Stworzenie grafik,
Stworzenie cover photo,
Dedykowany opiekun
Stworzenie fan page, podpięcie
managera reklam, managera
firmy, 
8 relacji na Facebook Story,
Odpowiadanie na komentarze                               
i moderowanie dyskusji,
Stworzenie dedykowanej grupy. 

16 postów miesięcznie,
3 kampanie marketingowe*,
Stworzenie grafik,
Stworzenie cover photo,
Dedykowany opiekun,
Stworzenie fan page, podpięcie managera
reklam, managera firmy, 
12 relacji na Facebook Story,
Odpowiadanie na komentarze                             
i moderowanie dyskusji,
Stworzenie dedykowanej grupy                                 
i administrowanie nią,
Przygotowanie bazy grup na Facebooku,                
w której mogą się znaleźć potencjalni
klienci i dodawanie ogłoszeń – 50
miesiąc.  

8 postów miesięcznie,
1 kampania
marketingowa*,
Stworzenie grafik,
Stworzenie fan page,  
4 relacje na Facebook
Story.

SILVER GOLD PLATINIUM

250 ZŁ** 400 ZŁ** 600 ZŁ**
* budżet na kampanię marketingową jest ustalany oddzielnie
** podane ceny są cenami netto



INSTAGRAM

Założenie konta, stworzenie
siatki zdjęć, wybór hashtagów
(20 #),
16 postów miesięcznie,
Stworzenie grafik,
Dedykowany opiekun,
8 relacji na Insta Story,
Ustawienie 2 reklam
miesięcznie*,
Moderowanie komentarzy
oraz dyskusji.

Założenie, konta, stworzenie
siatki, wybór hashtagów              
(30 # i więcej),
20 postów miesięcznie,
Stworzenie grafik,
Dedykowany opiekun
12 relacji na Insta Story,
Ustawienie 3 reklam
miesięcznie*,
Moderowanie komentarzy
oraz dyskusji.

założenie, konta,
stworzenie siatki zdjęć,
wybór hashtagów (15 #),
12 postów miesięcznie,
Stworzenie grafik,
4 relacje na Insta Story,
Ustawienie 1 reklamy
miesięcznie.

SILVER GOLD PLATINIUM

200 ZŁ** 350 ZŁ** 500 ZŁ**
* budżet na kampanię marketingową jest ustalany oddzielnie
** podane ceny są cenami netto



LINKEDIN

Stworzenie profilu prywatnego           
i firmowego,
Zbudowanie bazy kontaktów,
8 postów miesięcznie,
1 kampania reklamowa*,
Moderowanie dyskusji oraz
odpowiadanie na komentarze,
Stworzenie grafik do postów,
Stworzenie cover photo. 

Stworzenie profilu prywatnego                     
i firmowego,
Zbudowanie bazy kontaktów,
12 postów miesięcznie,
2 kampanie reklamowe*,
Moderowanie dyskusji oraz
odpowiadanie na komentarze,
Stworzenie grafik do postów,
Stworzenie cover photo,
Udzielanie się w grupach na
LinkedIn.

Stworzenie profilu
firmowego,
Zbudowanie bazy
kontaktów,
4 posty miesięcznie.

SILVER GOLD PLATINIUM

150 ZŁ** 300 ZŁ** 450 ZŁ**
* budżet na kampanię marketingową jest ustalany oddzielnie
** podane ceny są cenami netto



PAKIETY SOCIAL MEDIA

FACEBOOK 
+ INSTAGRAM

FACEBOOK
+ INSTAGRAM

+ LINKEDIN

SILVER GOLD PLATINIUM

* podane ceny są cenami netto

400 ZŁ* 700 ZŁ* 1000 ZŁ*

550 ZŁ* 1000 ZŁ* 1500 ZŁ*



WAŻNA
INFORMACJA

Firma szkoleniowa FLOW, posiada
CERTYFIKAT DEKRA potwierdzający
standardy usług szkoleniowo- rozwojowych,
polskich firm szkoleniowych (SUS 2.0)i

Firma szkoleniowa FLOW, posiada wpis
do BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR),
dzięki czemu może realizować usługi
szkoleniowo – doradcze W RAMACH
DOFINANSOWAŃ Z UNII EUROPEJSKIEJ.



POZOSTAŃMY 
W KONTAKCIE

ADRES
Bydgoska 6,
30-056 Kraków
NIP: 6871828314

NUMER TELEFONU

724-117-596

EMAIL

kontakt@flow-szkolenia24.pl

FACEBOOK

/FlowSzkoleniaCoaching

STRONA INTERNETOWA

www.flow-szkolenia24.pl

https://www.facebook.com/FlowSzkoleniaCoaching
https://flow-szkolenia24.pl/

