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powodów, 
dlaczego 

szkolenia dla 
handlowców 

nie działają

Partner:



Nieefektywność 
handlowców, duża 
rotacja pracowników, 
małe budżety na 
edukację i podnoszenie 
kompetencji oraz brak 
współpracy między 
sprzedażą a HR

to powszechne i dość oczywiste 
problemy, z którymi zmagają się szefowie 
obu tych działów. Niestety, niewiele 
firm koncentruje się na wprowadzaniu 
odpowiedniej strategii do zarządzania
i podnoszeniu umiejętności
handlowców. Dlaczego?

Powodów może być kilka. Po pierwsze 
wiąże się to z koniecznością ścisłej 
współpracy między poszczególnymi 
jednostkami w firmie.

Udanej lektury!

Po drugie tradycyjne szkolenia nie dają 
praktycznie żadnego zwrotu z inwestycji, 
po trzecie – budżety na edukację 
sprzedawców są z roku na rok coraz 
mniejsze.

Jak więc wprowadzić przewidywalny
 i skalowalny model szkolenia sprzedaży 
oraz czy korzyści zrekompensują tę 
niełatwą zmianę podejścia?

Te często zapominane i niezaopiekowane 
elementy sprzedaży mogą się okazać 
kluczem do zyskownego wzrostu 
sprzedaży w Twojej organizacji. 

Przemysław Mik
Co-founder SalesON

Jeżeli jesteś szefem sprzedaży lub 
dyrektorem HR, który chce wprowadzić 
systemową zmianę i budować programy 
szkoleniowe oparte na rzetelnych danych 
dotyczących kompetencji handlowców, 
ten ebook jest właśnie dla Ciebie.
Nie jest on ani krótki, ani przyjemny. 
Znajdziesz w nim sporo emocji, 
kontrowersji i subiektywnego podejścia 
do tematu. Choć to rzadko spotykana 
strategia,  moim celem jest pomóc 
Twojej firmie zaoszczędzić i/lub zarobić 
naprawdę dużo pieniędzy.
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Dlaczego szkolenia 
sprzedaży zostały 
daleko w tyle?
Spójrzmy prawdzie w oczy: większość budżetów przeznaczonych na 
szkolenie sił sprzedażowych jest źle lokowana, a przez to marnowana. 
Poza tym ma niski wskaźnik ROI, albo w ogóle go nie ma.

Nie będę ukrywać, że jako były szef wiodącej firmy szkoleniowej nie jest mi 
łatwo o tym pisać, ale uważam, że aby wprowadzić zmiany pozwalające na 
poprawę tego stanu rzeczy, muszę to głośno i wprost wyartykułować!

Podczas gdy działy handlowe prześcigają się we wdrażaniu systemów 
motywacyjnych, monitorowaniu KPIów i wdrażaniu nowych technologii 
w niemal każdym elemencie procesu sprzedaży, podejście do 
zarządzania i zwiększania kompetencji sprzedażowych
 nie zmieniło się od wielu dekad!

Najważniejszym celem szkoleń dla handlowców 
jest zwiększenie sprzedaży firmy. Często jednak 
schodzi on na plan dalszy na rzecz innych:
integracji (udanej imprezy) i dbania o dobre 
samopoczucie handlowców. Jasne, takie
inicjatywy są ważne, ale bez realizacji celu 
nadrzędnego szkolenie nie przełoży się 
na wyniki finansowe firmy, na które finalnie 
zwracają uwagę właściciele i zarządy.

W kolejnych 
sekcjach ebooka 

wskażę 19 błędów 
i barier, które sprawiają, 

że handlowcy NIE będą 
sprzedawać więcej 

pomimo tego, że w waszej 
firmie są szkolenia.
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Pozwalacie handlowcom 
decydować

Powód 1:

„Proszę wysłać listę waszych szkoleń, przekażemy ją naszym handlowcom i 
damy znać, czy któreś z nich im pasuje”. Choć takie zdanie nie powinno nigdy 
paść z ust szefa sprzedaży, niestety często się pojawia w trakcie poszukiwania 
rozwiązań szkoleniowych dla handlowców. Może to oznaczać, że firma:

wyznaczyła do tego osobę, która nie zna się na rzeczy,

bagatelizuje rozwój ludzi i nie wierzy, że szkolenia cokolwiek 
zmienią, więc zrzuca odpowiedzialność na innych,

ma na tyle dużo pieniędzy, że może sobie pozwolić na to, aby 
handlowcy sami wskazywali, jakich szkoleń potrzebują (bo np. 
szkolenia są benefitem pracowniczym w formie tzw. kafeteryjnej), 
nawet jeśli niewiele one wniosą (albo nic) do wyników sprzedaży.

Po pierwsze – pytanie handlowców o rodzaj szkolenia, jakiego by 
oczekiwali, jest pytaniem o ich opinie lub pragnienia, a nie o potrzeby
(tym bardziej, że mogą nie być świadomi swoich deficytów).

Po drugie – do kontaktu z firmą szkoleniową lub trenerem powinna 
być wyznaczona osoba, która świadomie podchodzi do wydatków 
firmy i zna problemy handlowców, które wpływają np. na ich słabe 
wyniki. To ona musi jasno i konkretnie wskazać podwykonawcy, 
czego firma szuka i potrzebuje.

Zadanie to powinno być po stronie tego, kto odpowiada za 
wyniki sprzedaży zespołu albo zajmuje się jego rozwojem. 
Jeżeli ta osoba nie jest w stanie konkretnie wskazać, 
co należy poprawić w pracy zespołu handlowego, nie 
powinna podejmować decyzji o zakupie szkoleń.
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Alternatywne 
podejście: 
Celem szkoleń handlowców (bezpośrednim lub pośrednim) 
powinno być podniesienie wyników sprzedaży w firmie.

Pamiętajcie, że cel firmy nie zawsze pokrywa się z celami 
indywidualnych handlowców. Co więcej, mogą one być 
w całkowitej opozycji, bo np. firmie zależy, aby handlowcy 
wykonywali więcej telefonów, ci jednak unikają tego, gdyż 
uważają to za męczące zajęcie.

saleson.pl
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Nigdy nie ma dobrego 
momentu na szkolenie

Powód 2:

Najpierw zastanówcie się, jak wygląda sinusoida sprzedaży – raz jest świetnie, 
raz dołek… i tak w kółko. Można ten czas podzielić na dwa okresy. 

Pierwszy to czas prosperity, czyli kiedy firma rośnie i myśli:
„teraz nie możemy szkolić handlowców, nie mamy na to czasu, 
bo jest szczyt sprzedaży, robimy rekordowe wyniki. Oderwanie 
handlowców od sprzedaży tylko nam zaszkodzi. Każdy dzień, 
każdą godzinę nasi handlowcy mają poświęcać na obsługę 
zapytań klientów. Poza tym, po co ich szkolić, kiedy wszystko 
działa, jak powinno. Lepiej nic nie ruszać.”

Drugi to okres zastoju w sprzedaży, kiedy handlowcy nie robią 
targetów, a firma nie realizuje planów. W tej sytuacji zarząd
z reguły postanawia ciąć koszty! Włącza się tryb oszczędzania.
Co idzie pierwsze? Oczywiście budżety szkoleniowe. „Teraz
nie mamy budżetu na takie widzimisię jak szkolenia handlowców, 
mamy ważniejsze problemy i na nie musimy mieć pieniądze.”

To tak jak z tankowaniem paliwa do samochodu – dolewamy benzyny, gdy 
samochód jeszcze jedzie, a nie czekamy do momentu, aż stanie na środku 
drogi. Wtedy zatankowanie, czyli naładowanie handlowców energią na kolejny 
okres, będzie was znacznie więcej kosztowało. Zapłacicie za swoje błędy 
przestojem, holowaniem. Stracicie więcej pieniędzy i czasu, niż gdybyście 
dotankowali wtedy, kiedy bak był jeszcze w części wypełniony.

Okazuje się, że nigdy nie ma dobrego momentu na szkolenia. Rolą szkoleń
dla handlowców jest to, aby ludzie pracujący w sprzedaży byli przygotowani 
na zawirowania rynkowe.
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Podsumowując – w tym okresie firma nie szkoli.

Podsumowując – w tym okresie firma nie szkoli.

Alternatywne 
podejście: 

Powinniście zawsze szkolić ludzi zanim
rynek zwolni, zanim wam sprzedaż siądzie.

Gdy to już nastąpi, będzie za późno. 
Stracicie tygodnie lub miesiące, aż handlowcy 
odbudują sprzedaż. Dlatego warto się szkolić

w dobrych i przeciętnych okresach.

Jeśli nie chcecie odrywać handlowców od pracy
(bo macie żniwa), to rozważcie implementację 

coraz popularniejszych, nowoczesnych rozwiązań IT 
pozwalających na szkolenia w wersji online – kilka 

minut dziennie, małymi dawkami, ale regularnie przez 
kilka miesięcy. Dzięki takiemu podejściu firma 

nie straci sprzedaży, a handlowcy przez cały czas 
będą mogli zdobywać nowe umiejętności.
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Szkoleń szukają dla was ci, 
którzy się na tym nie znają

Powód 3:

Na kim spoczywa odpowiedzialność za organizowanie szkoleń sprzedażowych? 
O ile w przypadku wszystkich innych działów decyzja leży po stronie HR, o tyle
w sprzedaży sytuacja nie jest już taka jasna. Niesamowicie szkodliwym 
zjawiskiem jest to, że firmy szkoleniowe lub trenerzy otrzymują zapytania 
mailowe o szkolenia od osób, które nie powinny się tym zajmować.

Nie ma nic złego w tym, gdy są to osoby niedecyzyjne, np.:

 • asystent działu sprzedaży,
 • młodszy specjalista ds. kadr,
 • stażysta w dziale szkoleń i rozwoju,
 • specjalista ds. marketingu (choć to jest dla mnie największym absurdem, 
jeśli ktokolwiek z marketingu szuka szkolenia dla sił sprzedaży),

ponieważ szef sprzedaży lub HR mógł zdelegować to zadanie na kogoś innego. 
Kłopot pojawia się jednak, gdy pytanie jest zbyt ogólne, np.:

 „Szukamy szkoleń z obszaru sprzedaży. Zależy nam, aby nasi handlowcy 
lepiej sprzedawali. Zespół liczy 30 osób. Chcemy, aby odbyło się ono
w okolicach Warszawy. Prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia … 
Czy są Państwo w stanie zrealizować takie szkolenie?”

„Chciałam zapytać, czy mogliby Państwo zorganizować jakieś 
szkolenie dla handlowców z zakresu podstawowych informacji 
sprzedażowych?” (uwaga, to było całe zapytanie!)

W takiej sytuacji każda poważna firma szkoleniowa (lub trener) w trosce o dobro 
klienta będzie chciała dopytać się o konkrety, zanim przygotuje jakąkolwiek ofertę.
Gdy w tym celu dzwoni, dowiaduje się, że wskazana osoba nie jest w stanie 
odpowiedzieć na żadne z zadanych pytań. Po prostu nie ma wiedzy. I z reguły 
informuje: „Na tym etapie nie możemy udzielać takich informacji. Proszę przesłać 
ogólną ofertę, a my ją rozpatrzymy”. Prośba o połączenie z osobą decyzyjną też
z reguły nie przynosi skutku i kończy się tekstem: „To zbyt wczesny etap.
Będziemy się kontaktować tylko z tymi, którzy znajdą się na short liście”.
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Niech się zajmie tym Ania, czyli asystent młodszego specjalisty ds. 
administracyjnych. Ja, jako szef sprzedaży, oczekiwałbym, że Ania 
skontaktuje się z 20 firmami szkoleniowymi, wybierze z nich trzy  
najlepsze i przedstawi mi je do wglądu, abym to ja podjął ostateczną  
decyzję. Czy aby na pewno tak będzie? Przecież Ania pozbiera oferty  
od zdesperowanych trenerów, którzy wyślą cokolwiek, aby tylko złapać 
nowe zlecenie. Poważni trenerzy nawet nie zaprzątną sobie głowy 
tworzeniem ogólnych ofert, bo dla nich to całkowita strata czasu.

Taka postawa pokazuje, że firma klienta nie wie, co robi. 
Najwyraźniej szkolenie dla handlowców nie jest dla niej
czymś, co może mieć jakikolwiek wpływ na wyniki sprzedaży.
Jest raczej obowiązkiem, który należy raz w roku wypełnić
i to jak najmniejszym kosztem.

Alternatywne 
podejście: 

Jeżeli już ktoś z firmy wysyła zapytania ofertowe,
to musi je opisać jak najbardziej szczegółowo –

dla kogo, ilu osób, jaki istnieje problem, co firma chce 
osiągnąć dzięki szkoleniu, z czym pracownicy mają 
trudności – oraz przekazać bezpośredni kontakt do 

osoby decyzyjnej. Trener, który oddzwoni lub odpisze, 
powinien mieć możliwość porozmawiania z kimś 
kompetentnym z firmy  (np. z szefem sprzedaży).

Jeżeli uważacie, że pierwsza weryfikacja trenerów
jest dla was mało ambitnym zadaniem, to miejcie 

świadomość, że otrzymacie słabe oferty, a wasi handlowcy 
nie skorzystają  ze szkolenia, z jakiego powinni.
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Wasi handlowcy przesadnie 
wierzą w swoje umiejętności

Powód 4:

 „Panie, ja tutaj pracuję 20 lat, znam tę branżę na wylot, wykręcam najlepsze 
wyniki w zespole. Po co mi te szkolenia?”.

Po takich słowach (pełnych niechęci ze strony handlowców) szefowie sprzedaży 
niejednokrotnie odpuszczają. Taka „arogancja” sprzedawców nie jest spotykana 
np. wśród najlepszych sportowców. Ciekawe, czy tak zareagowałby Robert 
Lewandowski będący jednym z czołowych piłkarzy na świecie. Zarabia w rok 
tyle pieniędzy, ile żaden handlowiec nie zarobi prawdopodobnie przez całe swoje 
zawodowe życie. Choć jest gwiazdą, to cały czas z pokorą jeździ na treningi, 
rozwija się i doskonali umiejętności. Nie kwestionuje zaleceń trenera, a na boisku 
czy hali jest cały czas, a nie raz w roku. Może właśnie dlatego jest tak dobry?

To, że dany handlowiec ma obecnie najlepsze wyniki, nie oznacza, że 
gdyby ukończył kilka szkoleń, po których ktoś sprawdziłby jego nowe 
kompetencje, nie mógłby mieć większych osiągnięć. Dobre szkolenie 
jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Odnosi się to również do całych firm.

Nieraz spotkałem się z opinią dyrektorów sprzedaży, którzy uważali, że ich zespół 
przekracza targety i ma dobre wyniki, więc nie widzą sensu w organizacji szkolenia. 
Prawda jest jednak taka, że niezależnie od tego, jakie macie teraz efekty, zawsze 
możecie mieć lepsze. Nie znam właściciela firmy, prezesa czy członka zarządu, 
który na pytanie: „Czy chciałbyś, aby twoja firma sprzedawała jeszcze więcej?” 
odpowiedziałby: „Nieeeee, a po co? Wystarczy nam to, co mamy”. Choć zawsze 
może znaleźć się wyjątek, jestem pewien, że lwia część powie: „Jasne, jeśli to 
możliwe, chcemy zwiększyć sprzedaż”.

strona 9

Bardzo często takie wypowiedzi padają z ust handlowców, którzy nie 
dostrzegają tego, że mogliby sprzedawać jeszcze więcej lub tych, którzy – 
powiedzmy to wprost – osiedli na laurach.

Kilku pewnych siebie handlowców oraz „polityka szkoleniowa" firmy 
opierająca się na tym, że to handlowcy (a nie ich szefowie) decydują 
o rodzaju i tematyce szkolenia to gotowy przepis na spory wydatek, 
który nie przyniesie spodziewanych efektów. Skutek? W firmie spadnie 
wiara w to, że warto szkolić ludzi (po co, skoro to nic nie dało).
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Alternatywne 
podejście: 

Nawet jeżeli handlowcy biją rekordy sprzedaży, a ich 
czas jest tak cenny, że nie chcecie ich odrywać od 

sprzedaży i kontaktu z klientami, to nie znaczy że nie 
ma sensu równolegle dbać o ich rozwój.

Poszukajcie innych sposobów na to, aby mogli szkolić się 
częściej (np. kilkanaście razy w roku), ale w mniejszych 

dawkach, czyli bez potrzeby odrywania ich na 2 dni od pracy 
(aby pojechali na szkolenie). Warto wdrożyć politykę

tzw. pigułek wiedzy, które mogą „przyjmować” w godzinach 
pracy i nie zajmie im to dużo czasu, np. obejrzeć krótki film 

szkoleniowy, przeczytać artykuł, zrobić moduł szkolenia 
online. Świat się digitalizuje, warto więc o tym pomyśleć.

saleson.pl

To prawda, nie dało, bo szkoląc raz w roku, nie z tego, z czego się 
powinno i bez analizy postępów oraz porównań z innymi, lepiej tego 
po prostu nie robić.
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Nie diagnozujecie 
problemu

Powód 5:

Od razu powiem – to przepis na katastrofę. Zastanówcie się, dlaczego szukacie 
szkoleń dla zespołu sprzedaży? Z pewnością nie dlatego, że firma ma nadwyżki 
budżetowe, które chce wydać na jakiekolwiek szkolenie. Nie dlatego też, że lubicie 
jeździć na szkolenia lub nie macie, co robić w pracy i w ramach nudy chcecie 
wyskoczyć za miasto. Firmy z reguły decydują się na szkolenie handlowców, gdy:

mimo tego, że coś działa, chcą, aby działało lepiej – czyli zależy im 
na większej sprzedaży,

coś nie działa, jak powinno – czyli chcą podjąć jakieś kroki, aby 
podnieść wyniki sprzedażowe.

Innymi słowy – zwracacie się do firmy szkoleniowej dlatego, bo coś 
wam nie pasuje lub przeszkadza. Warto tu wykorzystać analogię do 
zdrowia człowieka. Nie idziecie do lekarza tylko dlatego, że chcecie 
wydać pieniądze na prywatną wizytę lub stać w kolejkach do gabinetu, 
bo nie macie, co robić z czasem. Idziecie do lekarza, gdy czujecie, że 
coś jest nie tak, jak być powinno, przeszkadza wam w codziennym 
funkcjonowaniu, niepokoi lub boli. Idziecie do lekarza, bo chcecie,
aby wam pomógł.

Ponieważ każda firma ma inną specyfikę, inne oczekiwania
(tak samo jak każdy pacjent jest inny i ma różne dolegliwości),
to każdy odpowiedzialny lekarz zanim zacznie leczyć, musi 
najpierw zbadać pacjenta. Jeżeli problem jest prosty, to wystarczy 
mu wywiad i szybkie badanie, by postawić diagnozę. Gorzej jeżeli 
dzieje się coś poważniejszego (podobnie z zespołem sprzedaży), 
co może zagrażać zdrowiu lub życiu (czyli zagraża wynikom firmy).
Wtedy lekarz zanim postawi diagnozę, musi zrobić rzetelne 
badania, np. RTG, rezonans, tomografię, badania krwi, za które 
trzeba dodatkowo zapłacić (chodzi mi o prywatną opiekę 
medyczną, czyli komercyjną – tak samo jest ze szkoleniami, 
których nie ma w formie bezpłatnej).
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Alternatywne 
podejście: 
Jeśli chcecie, aby szkolenie było skrojone pod potrzeby 
firmy, to musicie liczyć się z tym, że to kosztuje.
Nie oczekujecie przecież, że klinika zdiagnozuje was i zrobi 
badania za darmo. Jeżeli wymusicie na trenerze działania 
za darmo, to spodziewajcie się, że albo podniesie wam 
stawkę za dzień szkolenia, albo przeprowadzi je byle jak.

Zamawiając usługę szkoleniową, musicie za nią zapłacić 
lub nie mieć później pretensji o jej niską jakość czy 
niezgodność ze specyfiką firmy.
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Słabo weryfikujecie trenera
(lub w ogóle tego nie robicie)

Powód 6:

Często zdarza się, że firma poszukuje firmy lub trenera z doświadczeniem 
w danej branży. To bardzo dobre podejście, jednak szef sprzedaży z reguły 
zleca dalsze poszukiwania i weryfikację ofert komuś z działu szkoleń. 
W wielu przypadkach ta weryfikacja jest zbyt powierzchowna i tak naprawdę 
nie sprawdza zbyt wiele. Jeżeli klientowi zależy, aby szkolenie nie było 
„uniwersalne” tylko osadzone w specyfice branży, to trener sprzedaży musi 
mieć realne doświadczenie w tym obszarze.

Czy trener pracował w dziale sprzedaży danej branży? Jeśli tak, to:

 • jak długo?
 • kiedy to było?
 • na jakim stanowisku?

Jeżeli pracował przez rok w firmie z waszej branży 15 lat temu i to jako handlowiec 
(na początku swojej kariery), to prawdopodobnie jego doświadczenia nie mają 
żadnej wartości dla tego procesu.
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Osoba z małym doświadczeniem (po stronie klienta), której zależy na 
szybkim dostarczeniu szkolenia, ale niepracująca w dziale handlowym, 
może mieć trudności z rzetelnym zweryfikowaniem doświadczenia 
i kompetencji trenera. Z drugiej strony, nawet jeśli potraficie sprawdzić 
trenera, to proces jego poszukiwania trwa... nawet kilka miesięcy, 
w ciągu których handlowcy nie są szkoleni.

Alternatywne 
podejście: 

Jeżeli potrzebujecie trenera z doświadczeniem 
branżowym, to musicie zadać mu kilka kluczowych 

pytań, które zweryfikują jego kompetencje. 
Osobie z biznesu (np. szefowi sprzedaży) zajmie 

to 10 minut rozmowy. W przeciwnym razie 
nie będziecie mogli potem wymagać od trenera, aby 

szkolenie było w 100% osadzone w waszej branży. 

Pisząc o tym, opieram się na swoim 24-letnim doświadczeniu 
w sprzedaży, w tym 15-letnim w szkoleniach. Uważam, że 
w 3/4 przypadków doświadczenie trenera w danej branży 

nie jest aż tak kluczowe (choć jest ważne i daje potężne 
bonusy). Najistotniejsze jest natomiast doświadczenie 

w sprzedaży, które jest niezbędne, aby uczestnicy wynieśli 
ze szkolenia sporo przydatnych rozwiązań.
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Problem w tym, że dobrych trenerów, którzy mają wieloletnie doświadczenia 
w pracy w dziale sprzedaży (np. min. kilkanaście lat w sprzedaży w danej 
branży, z czego kilka lat jako menedżer) trudno znaleźć na rynku.

Gdy klient oczekuje trenera z doświadczeniem w danej branży, rozsyła 
zapytanie po wielu firmach szkoleniowych. W odpowiedzi otrzymuje oferty 
z rekomendacjami. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, bo co to oznacza, 
że ma doświadczenie? Niejednokrotnie bio trenerskie jest napisane w taki 
sposób, że trudno wywnioskować z niego coś konkretnego. Pytania, na które 
warto znać odpowiedź:

Często w notatce od trenera pojawia się sformułowanie „pracowałem z firmami” 
(czytaj: szkoliłem te firmy) z branży X, m.in. takie jak A, B, C, D – nie oznacza to 
jednak, że ma on doświadczenie w tej branży. Oznacza tylko tyle, że te firmy szkolił.

I tutaj pojawiają się kolejne pytania:

 • czy to były szkolenia otwarte (i np. byli na nich 
pracownicy z firm A, B, C, D)?

 • czy to były szkolenia zamknięte (lub webinaria), czy 
tylko jedno? (czy cały wielomiesięczny proces)?

 • czy trener był osobą kierującą tym projektem, czy 
może był jedną z kilku osób prowadzących?

 • kogo tam szkolił i z czego?

saleson.pl

https://www.saleson.pl/


Kurczowo trzymacie się 
starych form szkoleniowych

Powód 7:

Za standard przyjęło się, że szkolenie (na sali) trwa 2 dni. Wystarczy sprawdzić oferty 
firm: szkolenia otwarte – 2 dni, szkolenia zamknięte – 2 dni, konferencje – również 2 dni. 
Dlaczego akurat tyle? Ponieważ jeden dzień szkolenia na sali to nieco za mało. 
Wysyłać ludzi na drugi koniec Polski na tak krótko? Za dużo zachodu, aby takie szkolenie 
zorganizować, wybrać trenera, znaleźć hotel, przygotować imprezę integracyjną 
(o czym piszę w innym punkcie), opłacić wszystko… 

Trenerzy też nie rekomendują jednego dnia. Ich zdaniem zanim grupa „się otworzy”, mija
¼ czasu, potem jest lunch, trochę zajęć i spotkanie się kończy. Dłuższe, trwające 3 dni 
szkolenia również są rzadkością – ostatniego dnia ludzie są już zmęczeni i znacznie
gorzej przyswajają wiedzę. Tak więc utarło się, że szkolenia trwają 2 dni. Czy to jednak
dobry model? Jeżeli trener i klient dobrze opracowali przebieg szkolenia – będzie ono 
rzeczowe, skoncentrowane na jednym wąskim zagadnieniu i nastawione na „idziemy
głęboko w temat”, a nie szeroko – to najprawdopodobniej sprawdzi się on (choć nie jest tani).

strona 15

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – ludzie zapominają. 
Nie ma co się łudzić… Nawet ci, którzy bardzo chcą się rozwijać i tak zapomną część 
materiału. Niestety, plagą wielu szkoleń jest to, że w trakcie jednego 2-dniowego 
szkolenia uczestnicy dostają zbyt wiele informacji. Nie chodzi mi o omawiany w tym
ebooku inny przykład (5 tematów w 1 dzień) a o normalne standardowe szkolenie.
Po prostu, jeżeli przez 2 dni trener przekazuje ludziom sporo wiedzy, technik, modeli, 
definicji (a jest tam niewiele ćwiczeń), to mało kto to przyswoi. Nawet jeżeli jest to bardzo 
przydatny materiał, wartościowy, przemyślany pod waszą firmę i specyfikę, to istnieje
duże prawdopodobieństwo, że 80% wiedzy ulotni się po 2 tygodniach. Wraz z budżetem, 
bo przecież zapłaciliście 100% ceny… za 20% tego, co ludzie zapamiętali.

Która opcja wyjdzie tej osobie na zdrowie? Z której więcej skorzysta? Z której organizm 
przyswoi więcej witamin i co będzie miało lepszy wpływ na tego człowieka? 
Dlaczego więc nie postępować w ten sam sposób z dawkowaniem wiedzy? Może nie 
wysyłać ludzi raz w roku na 2-dniową nasiadówkę z potężną ilością arbuzów (czyli 
rozbudowanym programem), a przeprowadzić krótsze sesje szkoleniowe, ale za to 
częściej? Oczywiście, łatwiej jest zorganizować jedno szkolenie i „mieć sprawę z głowy” 
(temat załatwiony, odhaczony) niż koordynować 30 mniejszych sesji szkoleniowych.
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Alternatywne 
podejście: 

Pandemia pokazała, że nie trzeba organizować szkoleń 
„jak wesela”, czyli w formie 2-dniowego projektu, 

z potężnym budżetem na hotele, sale, noclegi, imprezę 
wieczorną i integrację w terenie. Okazuje się, że to, co przed 

pandemią wydawało się być nie do przyjęcia, dziś się sprawdza.

Możecie więc zamiast jednego szkolenia w ciągu roku 
(które skonsumuje cały budżet szkoleniowy) zorganizować wiele 

krótszych sesji (webinarowych, po 2-3 godziny) lub umówić się 
z trenerem na cztery 1-dniowe spotkania w ciągu roku. 

Ewentualnie uzupełnić ten proces profesjonalnymi, nowoczesnymi 
systemami online do szkoleń zdalnych, dzięki którym pracownicy 

mogą się uczyć raptem 10 minut dziennie. Możecie też dać im dostęp 
do 40-50 krótkich wideo sesji szkoleniowych (po 5-10 minut) 

i uzupełnić je jedną sesją szkoleniową na sali.

Co zatem warto zrobić? Szkolić częściej, ale w mniejszych dawkach. Posłużę się 
analogią do jedzenia arbuzów. Arbuzy są zdrowe smaczne i nawadniają organizm. 
Można je jeść, lecz w granicach rozsądku. Co – waszym zdaniem – będzie zdrowsze 
i rozsądniejsze:

 • to, że damy komuś 30 arbuzów i powiemy, że ma je wszystkie zjeść w ciągu 2 dni, 
bo firma za nie zapłaciła (zapewne po 2-3 sztukach organizm powie „mam dość”),

 • czy to, że jedzenie tych 30 arbuzów rozłożymy w czasie i na mniejsze porcje, 
po jednym arbuzie każdego dnia przez miesiąc?

Należy jednak zadać sobie fundamentalne pytanie: dla kogo jest to szkolenie? 
Czy powinno ono ułatwiać pracę uczestnikom szkolenia, czy osobie, która je 
zamawia? Zastanówcie się nad tym. Bardzo często wydajecie 100% budżetu,
a tak naprawdę ludzie przyswajają z tego 20% wiedzy, co oznacza, że
80% budżetu jest zmarnowane.
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Po szkoleniu sprawdzacie 
zadowolenie a nie wiedzę

Powód 8:

Jedną z największych „tajemnic” szkoleń jest to, że ankiety poszkoleniowe
tak naprawdę mało dają. Po zakończeniu 98% szkoleń uczestnicy jedyne 
co robią, to… oceniają trenera i szkolenie. Każdy wie, że ankieta mało wnosi,
ale wszyscy udają, że to najważniejszy dokument potwierdzający słuszność 
szkolenia. Oto dlaczego osoby zaangażowane udają, że to wystarczy:

Trenerowi zależy, aby uczestnicy wypełnili ankietę, bo chce pokazać, 
że wykonał dobrą robotę i że warto z nim dalej współpracować. 
Większość trenerów doskonale wie, że jeżeli zbudują fajną relację 
z uczestnikami, skrócą dystans i przejdą na „ty”, będą rzucać 
dowcipami i pokażą, że są po to, by pomóc uczestnikom, to ci dadzą im 
wysokie oceny (głupio przecież będzie dać słabą ocenę komuś, kto jest 
fajny i zabawny). Trzeba być naprawdę kiepskim trenerem lub bardzo 
podpaść uczestnikom, aby ci wystawili niskie oceny.
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Działowi szkoleń zależy na dobrych ocenach trenera, bo to oznacza,
że wykonał świetną robotę. Jeśli handlowcy są zadowoleni, to i ich
szef sprzedaży będzie. Gdy oceny są słabe, to dział szkoleń ma pretensje 
do trenera. Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy i odpowiedzieć 
sobie na pytanie: kto wybrał tego trenera? Kłopot jest jeszcze większy, 
gdy szkolenie pochłonęło spory budżet, bo jak wytłumaczyć wydanie 
kilkunastu tysięcy złotych, gdy ludziom się nie podobało?

Uczestnicy lubią oceniać – jak każdy. Chcą być traktowani jako 
eksperci, lubią, jak inni słuchają tego, co mają do powiedzenia. 
Tak więc nawet ci, którzy przez 2 dni szkolenia nie robili nic, 
nie słuchali, nie brali udziału w scenkach (bo siedzieli w telefonie 
i pisali z klientami), na koniec mogą kogoś ocenić! 
„Wow, jestem ważny” – myślą i dają 5. Mają poczucie władzy 
– jeśli coś poszło nie tak lub trener wyraził jakąś krytykę, 
to mogą się „zrewanżować”, dając niższą ocenę, np. 2.

Szefowi sprzedaży pozytywne wyniki w ankietach dają 
poczucie, że jest „dobrym szefem”, bo załatwił swoim 
ludziom super szkolenie i fajną zabawę. Z kolei słabe wyniki 
będą dla niego pretekstem do zrzucenia winy na dział szkoleń.

To w interesie zarządów, właścicieli, udziałowców leży, aby szkolenie 
było skuteczne (a mniej fajne). Trzeba zacząć mierzyć, czy ludzie 
czegokolwiek się nauczyli, a nie tylko pytać o ich ocenę. Z drugiej strony 
władze firmy są często „ponad to” – dla nich szkolenie sił sprzedaży to 
drobiazg, którym nie chcą się zajmować, bo są od ważniejszych spraw. 
Każdy udaje, sprzedaż nie rośnie, a pieniądze są źle wydawane. 

Alternatywne 
podejście: 

Nie namawiam do rezygnacji z ankiety, ale zachęcam
do tego, aby nie była ona jedynym elementem weryfikującym 

szkolenie. To trochę tak, jakby oceniać szkołę, opierając 
się na opinii o nauczycielu (a wiadomo, że im mniej jest on 

wymagający, tym uczniowie bardziej go lubią).

Po szkoleniu zespół wraca do pracy, ale nic się w niej nie zmienia. 
Dlaczego? Bo większość ankiet poszkoleniowych to jedno wielkie 
nieporozumienie, o czym wie każdy, ale nikt nie mówi, bo nie leży to w jego 
interesie. Ups! Ależ leży, leży w interesie firmy. Podmiotu, który za to płaci.
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Za mało inwestujecie  
w rozwój handlowców

Powód 9:

Lwia część handlowców (78%*) ma jedno lub mniej niż jedno szkolenie w roku. 
To tak jakbyście mówili po angielsku na poziomie podstawowym, a wasza firma 
oczekiwałaby, że po 2 dniach korepetycji będziecie mówić na poziomie „Business 
English” i zaczniecie zdobywać zagranicznych klientów. Czy to brzmi rozsądnie? 
Nie. Niestety w wielu firmach handlowców praktycznie się nie szkoli, ale oczekuje, 
że będą generować coraz lepsze wyniki. Przecież to nie ma najmniejszego sensu… 
i nie daje szans na większą sprzedaż.

Działy szkoleń nie mogą tego powiedzieć, bo i tak dostają (od 
zarządów) małe budżety na rozwój handlowców. Nawet przy najlepszym 
zespole HR, który ma super pomysły, doświadczenie, wolę i motywację, 
bez budżetu nic nie zwojuje (przecież z pustego i Salomon nie naleje). 
Obawia się jednak powiedzieć, że szkolenia organizowane raz w roku 
niewiele wnoszą, gdyż zarząd może te słowa błędnie zinterpretować 
i powiedzieć: „Skoro szkolenia nie działają, to po co wydawać na nie 
pieniądze? I w takim razie do czego wy jesteście potrzebni?” 
Groźba utraty pracy potrafi być paraliżująca.
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Firmy szkoleniowe widząc, że klientów nie stać na profesjonalny 
proces rozwojowy, wolą przemilczeć. Nie powiedzą przecież: 
„Wiecie co? Nie kupujcie tego szkolenia, bo to i tak nic nie da”. 
Przecież to samobójstwo. Tak więc robią dobrą minę do złej gry 
i walcząc o swój biznes, uzasadniają, że nawet jedno szkolenie 
w roku dużo zmieni. Nie oszukujmy się, za dużo nie zmieni… 
Może zainspirować uczestników, może skłonić ich do myślenia, 
ale nie będzie miało ono oczekiwanego (przez zarząd) przełożenia
na zwiększenie wyników.
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Tak więc klienci, którzy widzą, że szkolenia niewiele wnoszą, nie przeznaczają 
na nie solidnych budżetów. A śladowe działania przekładają się na śladowe 
wyniki i koło się zamyka. To, co jest ważne, to świadomośc tego, kto do waszej 
firmy przynosi pieniądze. Dział sprzedaży. Dlatego musicie w to inwestować. 
To tak jakby mieć samochód, lecz tankować do niego mało paliwa i mieć 
pretensje, że daleko nie dojedzie. Albo nie serwisować go,  tylko raz w roku 
umyć (niby dbając o niego) i oczekiwać, że będzie szybko i sprawnie jeździł.

Alternatywne 
podejście: 

Jeżeli chcecie, aby wasza firma sprzedawała więcej, 
to musicie inwestować środki w rozwój handlowców. 

Zróbcie eksperyment i w jednym roku przeznaczcie 
na każdego handlowca 12% jego rocznej pensji (czyli 

równowartość jednego miesiąca jego wynagrodzenia). 
Handlowiec średnio (w podstawie) w pozycji finalnego 

kosztu dla przedsiębiorstwa (na UoP w wielkości 
brutto/brutto) to wydatek miesięczny na poziomie 

10-14 tys. zł. To naprawdę niewiele.

Nikt nie chce jednak o tym mówić głośno, 
bo nie leży to w czyimkolwiek interesie:

Oszczędne (a raczej śladowe) inwestowanie w szkolenia 
handlowców, to strata czasu i potencjału firmy. Przez takie 

„markowane” działania traci ona szanse na zarabianie 
olbrzymich pieniędzy. Dopóki szkolenia będą traktowane 

jako coś, co ma być fajne, miłe, ich pozycja będzie spadać.
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Łączycie szkolenia 
 z integracją

Powód 10:

Wiele firm myli szkolenie z wyjazdem, uważając, że powinna temu towarzyszyć 
integracja. Nie, wcale nie musi. Pytanie, jakie powinniście sobie zadać brzmi: 
co chcecie osiągnąć tym szkoleniem dla działu sprzedaży? Co jest waszym 
celem, nie pośrednim czy jednym z wielu, ale nadrzędnym? Co chcielibyście, 
aby się zmieniło po tym szkoleniu?

Gdy celem jest natomiast zwiększenie wyników sprzedaży (zyskowności 
sprzedaży, jakości obsługi klienta itd.), to 100% tego projektu powinno być 
przeznaczone na naukę i rozwój – w przypadku szkolenia jednodniowego pełne 
8 godzin poświęcone na zwiększenie wyników, w przypadku dwugodzinnej 
sesji online – 2 godziny konkretnej wiedzy, a nie 30 minut rozmów o tym, jak 
minął weekend, 70 minut szkolenia i 20 minut na dowcipy.

Warto też zastanowić się nad tym, na ile konieczne 
jest integrowanie się handlowców.

Za taką decyzją idą bowiem spore wydatki – wystawna 
kolacja, alkohol, atrakcje potrafią stanowić 50% całego budżetu 
szkoleniowego. Innymi słowy, gdyby nie robić imprezy, to zamiast 
jednego szkolenia w roku handlowcy mogliby mieć dwa (co oznacza, 
że nauczyliby się więcej). Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie: 
co bardziej wesprze ludzi w zwiększeniu wyników sprzedaży? 
Dodatkowe szkolenie (np. o tym, jak mówić językiem korzyści) 
czy wieczorna impreza i kac następnego dnia?

Śmiem twierdzić, że w ¾ firm na co dzień nie pracują oni w zespołach, 
nie jeżdżą razem do klientów i nie przygotowują wspólnie ofert. W większości 
firm handlowiec jest sam w kontakcie z klientem. Dzwoni sam, pisze oferty 
sam, jedzie do klienta sam, rozmawia z klientami sam, wraca i robi follow-up 
sam. Prowizję dostaje za swoją sprzedaż (rzadko za wynik całej grupy).

Jeżeli potrzebna jest integracja lub stworzenie zespołu, to nie kupujcie 
szkolenia – zorganizujcie imprezę integracyjną (1-2 razy w roku), 
na której ludzie będą się świetnie bawić, śmiać, nawiązywać relacje, 
ale nie „ubierajcie” tego w szkolenie.

Postrzeganie szkoleń jako okazji do 
imprezowania jest błędnym myśleniem 
i szkodliwym działaniem. 
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Alternatywne 
podejście: 

Chcąc zwiększyć wyniki za pomocą szkoleń, musicie 
oddzielić je od zabawy. Tym sposobem zaoszczędzicie 

sporo pieniędzy, które pozwolą wam na organizację 
dodatkowych zajęć w innych formatach. Okaże się wtedy, że 

można ludzi szkolić szybciej, prościej, taniej i częściej.
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Myślicie „ale to już było”
Powód 11:
„Nasi handlowcy już mieli z tego szkolenie rok temu” – to jedna z częściej 
powtarzanych wypowiedzi osób, które kupują szkolenia dla handlowców. 
No tak, skoro już raz mieli, to zapewne przez kolejnych 5 lat nie będą 
potrzebowali… Przy podejmowaniu decyzji o szkoleniu nie sam jego temat 
powinien być brany pod uwagę. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że:

 po szkoleniach ludzie szybko zapominają to, czego się nauczyli 
(różne źródła podają, że po 2 tygodniach od szkolenia ludzie 
pamiętają ok. 20% tego, czego się na nim nauczyli),

potrzebna jest konkretna analiza (twarde dane) dotyczące tego, 
z jakimi kompetencjami wyszli ludzie z poprzedniego szkolenia 
(ankieta „szkolenie było udane” nie będzie do tego przydatna),

Jeżeli chcecie, aby ludzie się czegoś nauczyli, to lepiej, aby 
jeden temat wałkowali wielokrotnie. Kłopot w tym, że 
to kosztuje (i to nie mało), więc jak szkolić handlowców 
kolejny raz z „radzenia sobie z obiekcjami”?
Tak, tak właśnie trzeba… Tak długo, aż im to wejdzie w krew.

Co najważniejsze – szkolenie to nie szczepionka, nie wystarczy 
przyjąć jej raz na lata. Chcąc się czegoś nauczyć, trzeba stale 
powtarzać i utrwalać wiedzę. To jak z nauką języka obcego.
Co z tego, że kiedyś się go uczyliście, jeśli przez lata nie mieliście 
okazji go używać? Nawet jeśli będziecie w stanie cokolwiek 
powiedzieć, to z pewnością nie będzie to płynna konwersacja.
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Alternatywne 
podejście: 
Możecie również skorzystać z tańszego i szybszego 
rozwiązania, które pozwoli szkolić ludzi częściej, ale
w mniejszych dawkach (np. rozwiązania online, platformy, 
nowoczesne systemy IT do rozwoju kompetencji)  albo 
regularnie (np. co 2 tygodnie) organizujcie max. dwugodzinne 
sesje rozwojowe – wideokonferencje z trenerem
wewnętrznym lub szefem zespołu.

część zespołu mogła ulec rotacji, a nowi pracownicy nie są 
przeszkoleni w określonym obszarze,

szkolenie szkoleniu nierówne, to że się tak samo nazywa, 
nie oznacza, że jego program będzie identyczny (różnica 
doświadczeń i perspektywy trenera).
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Zrzucacie winę na 
specyfikę firmy

Powód 12:

„Nasza firma jest specyficzna” – w ten sposób mówi olbrzymia część
klientów, lecz w większości przypadków wypowiedź ta ma niewiele wspólnego 
z rzeczywistością. To błędne przekonanie o swojej wyjątkowości sprawia, 
że działy HR często podpierają się takimi słowami: „Nie możemy kupić 
szkolenia z ogólnych zagadnień, bo u nas to nie zadziała. Mamy bardzo 
specjalistyczną ofertę, bardzo wymagających klientów. Musimy mieć
pod to skrojone szkolenie”.

Oczywiście nie chodzi o to, aby uczyć handlowców fundamentów, np. czym 
są pytania otwarte i zamknięte (wielu handlowców zna ten podział, znacznie 
gorzej jest u nich z jego stosowaniem), ale nie ma sensu wymagać programu 
na poziomie fizyki kwantowej. Wystarczy rzetelne, dogłębne i uczciwe 
przepracowanie z zespołem najpopularniejszych zagadnień z danego 
obszaru. Szukanie szkolenia, które w 100% będzie odpowiadało waszej 
specyfice, może zakończyć się fiaskiem. Będziecie szukać, kręcić nosem 
to na trenera, to na program czy ćwiczenia, to na cenę, a czas będzie upływał. 
Miną miesiące, a wasi handlowcy w dalszym ciągu nie otrzymają wsparcia.

Tak naprawdę nie chodzi o to, co wasi ludzie sprzedają i komu, ale o to, jakie 
mają umiejętności, a raczej jakich nie mają. Często się zdarza, że firmy 
zamawiają szkolenia z wysokiego „C”, a na sali okazuje się, że uczestnicy 
nie znają podstaw sprzedaży. Oczywiście słyszeli np. że trzeba radzić 
sobie z obiekcjami, ale jak przychodzi co do czego, to nie mają pojęcia,
na czym to polega. Dlatego zamiast stawiać na specjalistyczne
szkolenia, lepiej zacząć od podstaw.

Kłopot w tym, że takie deklaracje padają z firm, które niczym szczególnym się 
nie wyróżniają. To, że jesteście w branży B2B, sprzedajecie np. do inżynierów, 
macie produkty z półki premium, tworzycie od 10 lat stały zespół, 
nie oznacza, że jest to coś niespotykanego, a wasi ludzie mają wysoce 
rozwinięte ogólne kompetencje handlowe.
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Alternatywne 
podejście: 
Jeżeli wasza firma jest naprawdę specyficzna, to zacznijcie szukać  trenera 
o wiele wcześniej niż planujecie realizację szkolenia (i nie mam  na myśli 
miesiąca przed), o ile nie macie do takiego kontaktu. Ewentualnie zamiast 
szukać idealnego kandydata i tracić czas, gdy wasi handlowcy pozostawieni 
są samym sobie, obniżcie nieco poprzeczkę oczekiwań i skoncentrujcie 
się na tym, aby program wspierał handlowców w ich brakach umiejętności 
generycznych (często okazuje się, że mają niedociągnięcia w mniej 
„specyficznych” obszarach). Dzięki temu wasi handlowcy dostaną wsparcie 
tu i teraz, a nie za 6-8 miesięcy (w tym  czasie wasza firma wciąż będzie 
tracić szansę na poprawę wyników).

Sugestia: 
Szukajcie trenera znającego waszą branżę, ale uwaga – NIE takiego, który szkolił 
kilka firm z waszej działki, od których dostał referencje, a takiego, który pracował 

w dziale sprzedaży w tej branży przez wiele lat (np. był handlowcem, szefem 
sprzedaży i odnosił sukcesy). Zapłaćcie mu za diagnozę (zapewne nie mało) – 

bez niej nie będzie to wysoce specjalistyczne szkolenie. Pamiętajcie też, że 
wymuszając wysoki rabat na jedno szkolenie w roku, nie macie co liczyć, 

że trener w pełni się zaangażuje w przygotowanie szkolenia.

Fantastycznie, jeśli uda wam się znaleźć trenera, który ma doświadczenie 
(wieloletnie) w pracy w waszej branży. Płacąc mu za diagnozę, istnieje 
szansa, że poświęci swój czas na uszycie szkolenia pod was i da wam 
poczucie, że on i szkolenie są tak „specyficzni” jak wy. W wielu jednak 
przypadkach trenerzy (mimo braku doświadczenia w waszej branży) 
wiedzą, że dział HR nie za bardzo orientuje się w specyfice sprzedaży. 
Opisują więc szkolenie, używając haseł, skrótów branżowych, powołując 
się na badania i definicje, aby program sprawiał wrażenie nietuzinkowego, 
konkretnego i naładowanego newsami branżowymi. W rzeczywistości, 
już na sali, nie będzie to jednak odbiegało od jego standardu, ewentualnie 
wzbogaconego waszą terminologią.
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Nie sprawdzacie 
zdobytej wiedzy

Powód 13:

Po szkoleniu (oprócz ankiet) powinno się weryfikować nie tylko kompetencje 
trenera, ale przede wszystkim zdobyte przez uczestników umiejętności
– czy zrozumieli to, czego się nauczyli i czy potrafią przynajmniej to powtórzyć 
(nie mówię nawet o wdrożeniu). Potrzebujecie konkretnego, sparametryzowanego 
i miarodajnego wyniku, np. rankingu po uczestnikach lub zagadnieniach (czego 
się nauczyli albo czego wciąż nie wiedzą). Większość szkoleń nie kończy się 
żadnym testem. Dlaczego? Bo nikomu na tym nie zależy:

Od razu uprzedzę, tych którzy uważają, że testy wiedzy niczego nie pokazują, 
bo ważniejsze są umiejętności i zdolność do wdrażania. Tak, oczywiście, lecz 
to może powiedzieć firma, która przed szkoleniem sprawdza wyjściowy poziom 
wiedzy, a po robi ankietę i test. Wtedy, mając komplet danych, może tworzyć 
plan wdrożenia z jasno określonymi KPI, a następnie go weryfikować. Firmy 
jednak rzadko tak robią, z reguły kończy się to na ankiecie poszkoleniowej.

Ja jednak sugeruję, aby robić wiarygodne, sparametryzowane testy wiedzy. 
To jasno pokaże, co wasi handlowcy wiedzą na temat sprzedaży, z czym 
sobie radzą, a o czym (wbrew ich deklaracjom) nie mają pojęcia.
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 • Trener musiałby się bardziej napracować przed szkoleniem, np. napisać 
test, co zajmuje czas. Poza tym musiałby znaleźć wytłumaczenie dla 
klienta, dlaczego ludzie niewiele się nauczyli;

 • Dział szkoleń musiałby wcześniej zatwierdzić ten test (brakuje mu 
jednak kompetencji, by zweryfikować pytania, które mogą dotyczyć 
specjalistycznych pojęć handlowych);

 • Dla uczestników to stres i powód do narzekania, że „znów nas zmuszają, 
a miało być tak fajnie”, co sprawia, że HR odpuszcza;

 • Szef sprzedaży chce uniknąć skojarzeń z byciem tym złym, który 
sprawdza i wywołuje dodatkowy stres w pracownikach.

Pomyślcie o tym przez chwilę – firmy nie chcą stresować handlowców 
testami… Idąc za ciosem, może warto byłoby wycofać egzaminy w szkołach 
podstawowych, średnich i na uczelniach? Przecież to stresuje młodzież.

Alternatywne 
podejście: 

Następnym razem, zanim wybierzecie trenera,  
poproście go o dołączenie do programu 

gotowego  testu. W zależności od jego reakcji, 
przekonacie się,  czy tylko „ładnie mówi” i wchodzi na 

salę jak na scenę, czy też myśli analitycznie i bierze 
odpowiedzialność za to, co dowozi. Warto pamiętać, że 

rozwojem kompetencji powinno się zarządzać, 
a cytując P. Druckera „jeżeli nie możesz czegoś 

zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”.

Jeśli zdecydujecie się na test wiedzy po szkoleniu, 
to nie może go robić trener, ponieważ będąc z uczestnikami 

na sali i chcąc, aby wszyscy dobrze wypadli, będzie 
podpowiadał. Tak więc albo powinien być tam ktoś, kto 

zapobiegnie takim sytuacjom, albo przeprowadźcie test, 
korzystając z nowoczesnych systemów szkoleniowych 

online, które wykluczą wszelkie negatywne zjawiska.
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Chcecie zrealizować zbyt 
wiele tematów w jeden dzień

Powód 14:

Wiele firm traci pieniądze na szkoleniach na własne życzenie. Dysponując małym 
budżetem, chcą „upchać” jak najwięcej zagadnień i zapłacić jak najmniej. 
Wydaje im się, że w ten sposób zaoszczędzą. Cóż, raczej stracą zgodnie 
z powiedzeniem, że chytry traci dwa razy. Dlaczego? Bo szkolenie zrealizowane 
w małym budżecie (które nic nie da), wymusi konieczność kupienia kolejnego 
(aby zatrzeć złe wrażenie), z pewnością już droższego. W czym tkwi problem?

Takie podejście nie jest szkoleniem. Może ludzi do czegoś zainspirować, 
wskazać kierunki dalszego rozwoju, ale na pewno niczego nie nauczy. 
Nie oczekujcie, że po wyjściu z sali wasi handlowcy będą więcej 
potrafić niż przed wejściem. Takiego szkolenia nie podejmie się żaden 
doświadczony, szanowany i skuteczny trener. Tak więc jeśli uda się
wam kupić taki projekt, to najprawdopodobniej będzie to słabe
szkolenie ze słabym trenerem, który będzie chciał jedynie zarobić.

Powyższy przykład jest prawdziwy! Faktycznie skrajny, rzadko spotykany, 
ale prawdziwy. Nawet jeżeli wasza firma nie ma tak absurdalnych 
wymagań, to pamiętajcie, że aby szkolenie było efektywne, lepiej 
skoncentrować się na jednym zagadnieniu i je rzetelnie zgłębić  niż 
ślizgać się po kilku tematach. Sprawdza się tu powiedzenie:  
„kopiąc płytkie dołki, nie dokopiesz się do wody”.
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W tym, że niejednokrotnie firmy chcą, aby:

 • projekt szkoleniowy trwał jeden dzień (trzeba skończyć go wcześniej, 
bo potem jest impreza firmowa z ogniskiem i „wjeżdża pieczona świnia”),

 • wszyscy (np. 100 osób) zmieścili się w jednej sali (bo będzie taniej),
 • w programie zmieścić 5 zagadnień (np. negocjacje, badanie potrzeb, 
obiekcje, zamykanie sprzedaży, telesprzedaż),

 • zrealizować warsztat z ćwiczeniami (najlepiej ze scenkami wideo). Alternatywne 
podejście: 

Skoncentrujcie się na jednym, bardzo wąskim 
zagadnieniu i poświęćcie cały czas na dogłębną jego 

analizę. Zamiast wymagać od trenera, aby przygotował 
rozbudowany program szkolenia, wybierzcie z niego 
jeden temat i wymuście na nim, aby rozpisał, w jaki 
sposób będzie go uczył, z czego będą się składały 

ćwiczenia, jaki ma być końcowy efekt szkolenia.

Uczestnicy wyjdą z sali o wiele bardziej zadowoleni 
i – uwaga! – z większym przekonaniem, że się czegoś 

nauczyli niż po sprincie po 20 zagadnieniach.

saleson.pl

https://www.saleson.pl/


Powód 15:

Wielu klientów bardzo mocno akcentuje podczas rozmów z trenerem lub firmą 
szkoleniową, że nie chcą standardowego szkolenia, oczekują warsztatu, ćwiczeń, 
zadań grupowych. I słusznie, warsztat, ćwiczenia, scenki, zadania grupowe to jedne 
z najbardziej skutecznych form rozwoju (w połączeniu z działaniami on the job itd.).

Zamawiacie warsztat, 
a dostajecie szkolenie

Uczestnicy nie są gotowi na warsztat. Jeżeli mają coś 
przećwiczyć (np. radzenie sobie z obiekcjami) i jest to dla 
nich w miarę nowe zagadnienie, to trener musi im wcześniej 
przekazać kluczowy pakiet wiedzy (definicji, modeli, zasad, 
reguł itd.). To zajmuje czas, a na prawdziwy warsztat 
i ćwiczenia niewiele już go zostaje (np. tylko 2-3 godziny). 
Oczekując warsztatu, musimy więc pamiętać, że wcześniej 
powinno się dostarczyć ludziom fundamentalną wiedzę.

Szkolenie opakowane jest w papierek nazywany 
"warsztatem". Czasami, gdy trenerzy słyszą, że klienci 
wolą kupić warsztat niż szkolenie, tak nazywają 
standardowe szkolenie i w celu potwierdzenia tego, 
dodają do programu kilka ćwiczeń. Te jednak zajmują 
nie więcej niż 25% czasu. Niestety, jeśli szkolenie 
zamawia i weryfikuje ktoś, kto nie ma doświadczenia 
w procesie rozwoju ludzi dorosłych, dodatkowo 
nie pracował w dziale sprzedaży, to bardzo trudno 
mu rzetelnie zweryfikować przebieg tego szkolenia 
(tym bardziej, że rzadko się zdarza, aby w szkoleniu 
uczestniczyła osoba zamawiająca szkolenie).

Prawdziwy warsztat, na którym ludzie trenują, ćwiczą, przeżywają, doświadczają 
emocji porażki i sukcesu, to coś, czego szukają świadomi klienci, po to, aby 
uczestnicy wyszli z sali nie tylko zadowoleni, ale i bardziej przygotowani 
(niż wtedy kiedy na salę wchodzili). Idealnie byłoby, gdyby klient zamówił 
warsztat i go dostał. Niestety w wielu sytuacjach „warsztat” jest tylko z nazwy.

Oto dwa wybrane powody, dla których 
tak się często dzieje:
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Alternatywne 
podejście: 

Wiele szkoleń to tak naprawdę przekazywanie wiedzy, 
definicji, modeli, doświadczeń, co przybiera formę: 

trener mówi, sala słucha (czasami trener zada pytanie, aby 
rozruszać grupę i aby pojawił się jakiś element interakcji). 
Przez większość czasu przekazuje on wiedzę, którą – tak 

naprawdę – można zdobyć tańszymi sposobami.

Nie trzeba płacić trenerowi (sporych kwot) za to, że tylko on mówi, 
pełniąc rolę narratora, opowiadacza, a nie trenera. Taką wiedzę 

można ludziom dostarczyć szybciej i o wiele taniej (np. poprzez 
webinary, nowoczesne systemy online do szkoleń „video on demand”, 

ebooki, opracowania). Gdy ludzie już ją nabędą (wcześniej warto to 
zweryfikować – np. testami wiedzy), wtedy dopiero warto zamówić 

trenera, który zamiast edukować, od razu przejdzie do części 
praktycznej. Można też zapowiedzieć mu, że w szkoleniu weźmie 

udział osoba, która zweryfikuje, czy faktycznie był to warsztat.
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Szukacie niebanalnych 
tematów szkoleń

Powód 16:

To plaga, która przetacza się niemal przez całe środowisko HR (w dużych 
korporacjach, z rozbudowanymi strukturami HR, szkoleń), stale szukające nowych 
i chwytliwych tematów szkoleniowo-rozwojowych. Dyskusyjna jest też motywacja 
– czy zawsze nowy chwytliwy temat jest lepszy od tego sprawdzonego? Bardzo 
często nowość nic nie znaczy, ale zdarza się, że osoby w działach szkoleń chcą 
być szybsze niż np. biznes (szefowie poszczególnych działów) w kwestiach 
rozwojowych i rekomendują realizację projektów, które są modne lub nowatorskie 
(bo „na świecie to się sprawdza”).

Niestety na koniec wychodzi z tego katastrofa w postaci dziesiątek pilotażowych 
szkoleń, z których klient nie jest zadowolony. Kluczem do rozwoju sił sprzedaży 
nie są nowości w nazwach tematów, nowinki i techniki sprzedażowe, trendy czy 
znajomość biznesu sprzedaży, tylko konsekwencja i dyscyplina w szkoleniach ludzi.
Lepiej szkolić rzetelnie i konsekwentnie w sprawdzonych tematach, które ludzie 
znają i stosują, a nie przepalać budżety na nowe chwytliwe projekty, które często
nie mają żadnego przełożenia na wyniki sprzedaży.

Pozostałych nie pamiętam, ale były one równie nietrafione jak 
trzy pierwsze. Może te zajęcia były ciekawe, nowatorskie, może 
w jakiś sposób wspierały ludzi, ale czy wpłynęły bezpośrednio na 
zwiększenie liczby wykonywanych telefonów, umiejętność rozmowy 
i zainteresowania ofertą? Nie.

HR przeprowadził 2-dniowy projekt dla ponad 300 osób, wynajmując 
drogi hotel, 5 dużych sal szkoleniowych, gdzie w każdej odbywały się 
inne zajęcia po 4 godziny każde z nich (ludzie przechodzili z sali do sali 
po zakończonej sesji). Nie byłoby w tym nic złego, gdyby tematy wspierały 
rozwiązanie problemu (czyli lęk i niechęć przed dzwonieniem do obcych 
ludzi, brak umiejętności rozpoczęcia rozmowy i zainteresowania nią oraz 
znikoma efektywność w liczbie umówionych spotkań).

Tak więc dział szkoleń zrealizował drogi projekt (przepalił roczny budżet), 
który nie miał szans wpłynąć na rozwiązanie problemu. Oczywiście każdy 
z uczestników się ucieszył, bo było fajnie, ciekawie, bezstresowo, 
HR został bohaterem (w oczach uczestników). Wzrostu sprzedaży 
zapewne jednak nie zanotowano.
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Alternatywne 
podejście: 

Handlowcy z reguły rozliczani są za wyniki (efektywność) 
i muszą je dowozić JUŻ, bo wymaga tego od nich szef sprzedaży 

(a nie za pół roku jak przejdą „transformację duchową”). 
Oni potrzebują konkretnych, gotowych wzorów, pomysłów, inspiracji, 

JAK to robić. Dajcie im gotowe i sprawdzone rozwiązania, które od 
jutra zaczną stosować w relacjach z klientami. Dlatego tak ważne 

jest zamawianie konkretnych, prostych szkoleń, które wyposażą ich 
w kilka „narzędzi” pozwalających na pokonanie trudności, jakie stoją 

na drodze do realizacji sprzedaży.

Przytoczę przykład potężnej organizacji finansowej, która wydała ponad
1 milion złotych na projekt szkoleniowo-rozwojowy dla sił sprzedaży.
Osoba z HR chwaliła się projektem, jaki zainicjowała, zakupiła i zrealizowała 
dla zespołu handlowego. Ten borykał się z problemem braku umiejętności 
prowadzenia rozmów sprzedażowych przez telefon.

W tych 5 salach odbywały się zajęcia z:

 • detoksu organizmu – na sali miała miejsce degustacja soków 
i szkolenie, jak je sporządzać,

 • zajęcia aktorskie ze znanym aktorem, który uczył wyrażania emocji,
 • logopedii i artykulacji dźwięków.
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Nie dostrzegacie 
największego kosztu 
szkolenia

Powód 17:

Wiele działów HR, kupując szkolenie, patrzy tylko na cenę za dzień i hotel. 
Niestety, ale w przypadku szkoleń dla handlowców to nie są najpoważniejsze 
pozycje, na które powinno się zwracać uwagę. W wielu firmach jest opór 
(z reguły ze strony dyrektora finansowego, zarządu, właścicieli), aby często 
szkolić handlowców. Dla osób, które nie mają perspektywy przedsiębiorcy, 
może się to wydawać dziwne. Ale jak to? 

Oczywiście te założenia w wielu przypadkach są nieprecyzyjne, ponieważ:

 • sprzedaż handlowców nie rozkłada się równomiernie na każdy dzień miesiąca,

 • celem szkoleń jest to, aby handlowcy zdobywali nowe kompetencje i w efekcie 
sprzedawali jeszcze więcej (i tym samym nie tylko „odrobili” poniesione koszty, 
ale je wielokrotnie przekroczyli dzięki zwiększonej sprzedaży).
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Pamiętajcie więc, że zawsze warto uzasadnić decyzję o szkoleniu, 
pokazując konkrety (liczby) potwierdzające, że inwestycja nie tylko 
pozwoli pokryć „straty związane z utraconą sprzedażą” ale i spowoduje, 
że zespół będzie w stanie sprzedawać więcej. Patrząc na to wyliczenie 
szkolenia dla handlowców, widać różnicę w porównaniu do szkoleń 
dla innych zespołów. Jeżeli HR chce być prawdziwym partnerem 
biznesowym, powinien potrafić obronić swoje propozycje twardymi 
danymi i argumentami.

Alternatywne 
podejście: 

Kupując szkolenia (np. w hotelach, wyjazdowe itd.) 
spróbujcie wyliczyć koszt utraconej sprzedaży, 

spowodowanej tym, że handlowcy w tych dniach 
nie będą sprzedawać. Dzięki temu będziecie mogli pokazać 
zarządowi, że wy również opieracie się na twardych danych, 

wyliczeniach, które na pierwszy rzut oka są niewidoczne.

Jeśli nie chcecie narażać firmy na taki koszt, zrealizujcie 
szkolenie w nowoczesnych, alternatywnych formach online.

Nie wymagają one odrywania handlowców na kilka dni 
od sprzedaży, mogą rozwijać się w międzyczasie, np. kilka 

minut w ciągu dnia czy 2 godziny w tygodniu. To z pewnością 
zmniejszy niechęć zarządów do inwestowania w ludzi.
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„My jako HR mamy dobry plan szkoleń, w dobrej cenie je kupujemy, 
a ci na górze ciągle to blokują". Dlaczego? Może dlatego, że zdaniem 
wielu „handlowcy powinni poświęcać czas na sprzedaż, a nie na 
udział w szkoleniach” – tak uznało aż 35% respondentów. 
Raport „Transformacja cyfrowa w szkoleniach handlowców”, 2021

Poważnym powodem niechęci do inwestowania w szkolenia jest utracona 
sprzedaż. Wynika ona z prostej kalkulacji. Przypuśćmy, że firma „ABC” 
ma 50 handlowców i każdy z nich średnio generuje sprzedaż na poziomie 
100 tys. zł/miesiąc. Zatem jeżeli miesiąc ma 20 dni roboczych, to może 
oznaczać, że jeden dzień pracy handlowca przekłada się na mniej więcej 
5 tys. zł jego sprzedaży. Analogicznie – wysłanie handlowca na 2-dniowe 
szkolenie wiąże się ze stratą 10 tys. zł z jego działań handlowych. 
W sytuacji, kiedy mamy 50 handlowców i wszyscy oni regularnie biorą udział 
w warsztatach, to kwoty zaczynają robić się poważne. 10 tys. zł x 50 osób 
może się przełożyć na „utratę” 500 tys. zł ze sprzedaży w całym roku tylko 
dlatego, że handlowcy przez dwa dni nie sprzedawali.

Kłopot w tym, że wiele działów HR nie liczy tego kosztu, nawet 
go nie dostrzega. Z kolei dla wielu dyrektorów handlowych 
i finansowych to jeden z ważniejszych powodów, dla których są 
niechętni, aby wysyłać ludzi na szkolenia. 
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Powód 18:
Często na LinkedIn można znaleźć pytanie: „Szukam trenera z obszaru X, Y, Z, 
kogo polecacie?”. Pod postem pojawia się 50 komentarzy i sugestii.
Kłopot w tym, że w wielu sytuacjach rekomendowani trenerzy nie są najbardziej 
optymalni dla waszej firmy. Komentujący z reguły polecają tych, których znają 
(a nie tych, którzy są naprawdę świetni). Pomyślmy, jeżeli typowy handlowiec 
średnio w roku kończy jedno szkolenie, to jakie ma on rozeznanie w trenerach? 
Żadne. Poleca więc albo znajomego, albo kogoś u kogo był ostatnio na 
szkoleniu, kogo darzy sympatią lub kogoś, kogo nazwisko widział w social 
media (bo ten trener co drugi dzień postuje i wyskakuje wszędzie z „lodówki”).

Oczywiście nie można generalizować – są też świetni trenerzy udzielający się 
w social media, którzy dzielą się swoją wiedzą za darmo (i chwała im za to). 
Są oni jednak w mniejszości. Nie zawsze też ci, co nic nie postują, są godni 
polecenia. Wielu trenerów sprzedaży, których kalendarze nie są „wypełnione 
szkoleniami”, nawet nie potrafi wypromować i sprzedać siebie do momentu, 
kiedy klient sam do nich nie trafi.

Kłopot w tym, że w wielu sytuacjach (nie jest to oczywiście reguła) 
ci co się najbardziej promują, rzadko są najlepsi. Ci najlepsi nie mają 
czasu na to, aby codziennie wrzucać na LinkedIn jakiś post, komentarz 
lub artykuł – są zarobieni szkoleniami i publikują na swoim profilu 
raz w tygodniu lub miesiącu.
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Alternatywne 
podejście: 

Szukajcie trenerów, firm szkoleniowych wszędzie
gdzie się tylko da, lecz nie opierajcie się wyłącznie

na opiniach ludzi postujących w social media.
To że pod waszą prośbą o sugestie trenera pojawiło się 

30 komentarzy z poleceniami trenerów (z czego np. nazwisko 
Jana Kowalskiego pojawiło się 4 razy), nie oznacza, że jest to 

najlepszy człowiek na rynku w tym obszarze.

Tutaj nie ma dróg na skróty, musicie odrobić pracę domową. 
Warto zrobić sobie listę firm szkoleniowych, trenerów, 

obserwować konferencje, wydarzenia branżowe, czytać 
publikacje, a także pytać konkurencję (tak, konkurencję), 

kogo by polecili do przeprowadzenia szkolenia.

Szukacie trenera po omacku

Jeżeli zadawanie pytań w social media to jedna z wielu waszych aktywności 
przy poszukiwaniu trenera, to super, bo to oznacza, że dywersyfikujecie źródła 
poszukiwań. Gorzej jednak, jeśli osoba szukająca trenera opiera się na opinii 
wąskiej grupy ludzi postujących na LinkedIn czy Facebooku. Niestety znam 
wiele przypadków, gdy właśnie w ten sposób dział szkoleń tworzy sobie short 
listy 2-3 nazwisk trenerów, z których potem wybiera jednego.
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Powód 19:

Wszyscy znamy sieć sklepów CCC – cena czyni cuda. Oni odnieśli sukces, 
jednak w szkoleniach z zasadą CCC jest zgoła inaczej. W przypadku szkoleń 
„cena czyni cuda” daje korzyści tylko jednej stronie! Zyskują na tym tani trenerzy, 
a nie klienci. Jeżeli np. dostajecie ofertę o 40-50% niższą niż pozostałe, to 
powinna wam się zapalić czerwona lampka – dlaczego ta cena jest tak niska?

Jest jeszcze inny powód, dla którego klienci kierują się głównie 
ceną – bo niczego innego poza nią nie są w stanie porównać jeden 
do jednego. Z kwotami łatwo to zrobić: 6 tys. zł vs 8 tys. zł.
Szkolenia to jednak nie ziemniaki.

Tych zmiennych są dziesiątki. Jeżeli więc zamawiający dostaje 
np. 10 różnych ofert od 10 trenerów, to bardzo trudno mu zestawić te 
wszystkie elementy i je porównać. Tym bardziej, że każda oferta inaczej 
wygląda, jedna jest w excelu, inna w wordzie, PDFie, PP, każda ma inny 
układ, inną konstrukcję. Pozostaje nam więc to, co rozumiemy, czyli cena. 
Oczywiście nie zawsze najtańsza oferta jest najgorsza, są chlubne wyjątki.
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Zastanówmy się, jacy trenerzy dają tak zaniżone oferty? Z pewnością ci, 
którzy nie mają za dużo pracy (szkoleń), czyli wolą obniżyć cenę i zarobić 
cokolwiek niż konkurować na merytorykę, korzyści, wartości dla klienta.

Osoby, które wkraczają na rynek trenerski (i się „uczą” na klientach) 
i muszą wypełnić sobie listę referencyjną.

Trenerzy teoretycy (5 certyfikatów trenerskich i coachingowych, ale 
nawet roku nie przepracowali w terenie lub na słuchawce), którzy 
wiedzą, że żaden rozsądny dyrektor handlowy ich nie wybierze.

Doświadczeni trenerzy, którzy na sali szkoleniowej wykonują super 
robotę, ale nie potrafią sami zrobić prospektingu, wypromować się, 
przygotować atrakcyjnej oferty i finalnie sprzedać swojej usługi
(tak na marginesie, kto chciałby, aby szkolił go trener, który
nie potrafi sprzedać samego siebie?).

Trenerzy mający nienajlepszą opinię na rynku (których 
klienci nie chcą ponownie zatrudniać).

A kto nie ma za dużo pracy (szkoleń)?

Na sukces usługi składają się m.in. takie elementy jak:

 • doświadczenie trenera,
 • program (co zawiera, co wnosi),
 • czy odpowiada na realne potrzeby klienta,
 • poziom „zaawansowania” usługi.

Jest takie powiedzenie „oszczędny traci podwójnie”. Jeżeli wybierzecie 
najtańszą ofertę, to zapewne uczestnicy będą zawiedzeni, niczego się nie 
nauczą, zaczną wam marudzić, że to było bez sensu. W efekcie, aby „zmyć 
porażkę”, firma postanowi zrobić kolejne, lepsze szkolenie. Podejdziecie do 
tego  w bardziej przemyślany sposób, co przełoży się na koszt szkolenia.
Przepłacicie więc ponad dwukrotnie.

Alternatywne 
podejście: 

Jeżeli chodzi o ceny, to musicie po prostu porównywać jabłka do 
jabłek. Inaczej jest, gdy porównuje się np. jabłka (np. szkolenie na 
sali) do gruszek (np. szkolenia online) – w tym przypadku różnice 
w cenach mogą być znaczne i nie oznacza to, że szkolenie online 
jest gorsze (bo jest tańsze). Po prostu generuje ono niższy koszt 

pracy trenera (nie musi jeździć, tracić czasu, paliwa itd.).
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A na koniec…

Wprowadzając w swojej organizacji systematyczne podejście 
do szkolenia handlowców i zarządzania ich kompetencjami, 
przyczynicie się znacząco do zwiększenia wartości sprzedaży,
i to w krótkim czasie. Jednym z takich narzędzi jest SalesOn.pl, 
którego używają tysiące handlowców z kilkuset firm w Polsce.

Te wszystkie złe 
wiadomości to tak 
naprawdę dobra 
informacja dla Was, 
szefowie sprzedaży i HR.

Jesteś gotowy 
do działania?

Skorzystajcie z zaproszenia na 
30-minutowe spotkanie, podczas 
którego zaprezentujemy Wam 
możliwości platformy SalesOn. 

Pokażemy, jak szybciej, częściej i taniej szkolić 
zespoły handlowe, dzięki czemu wzrośnie ich 
efektywność, a tym samym przychody całej firmy.

Kliknij tutaj i umów się
z nami na spotkanie.
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