
Program szkolenia

Sprzedawaj tak, jak klienci chcą kupować.
Szkolenie sprzedażowe w oparciu o Style Zachowania DISC.

Cena: 3850 zł netto + VAT

Analiza Indywidualna Extended DISC dostarcza 

informacji o preferowanych sposobach 
zachowania respondenta, tak zwanych stylach 

zachowań, co pozwala lepiej rozumieć sposoby 

własnego działania i podejmować lepsze 

decyzje. 

System opracowany przez Extended DISC 

potrafi w prosty i skuteczny sposób 

rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań 
u osób badanych. Respondenci otrzymują 

informacje na temat :

•Swojego stylu komunikacji
•Mocnych stron oraz potencjału do rozwoju

•Motywatorów jak i demotywatorów w pracy

•Obszarów do rozwoju w zakresie 

sprzedaży i obsługi klienta

1.Ten typ tak ma! – czym charakteryzują się poszczególne style zachowania.

2.Zachowania naturalne i adaptowane – czy zawsze zachowujemy się tak samo?
3.Plusy i minusy każdego ze Stylu zachowania;

4.Jak komunikować się z każdym ze Stylów aby było szybciej i efektywniej.

5.Przygotowanie i podejście – jak nawiązać partnerską relację z klientem .

6.Wywiad – jak rozpoznać potrzeby, bolączki i wyzwania klientów.
7.Prezentacja – w jaki sposób mówić o swoich usługach i dać wartość klientowi.

8.Negocjacje – jak poradzić sobie z „zasłonami dymnymi”, 

wątpliwościami i obiekcjami

9.Finalizacja sprzedaży – ustalanie i kontraktowanie kolejnych kroków we 
współpracy.

10.Analiza każdego etapu procesu sprzedaży przez pryzmat Stylów Zachowania 

klientów.

O szkoleniu

• Nauczysz się lepiej porozumiewać się z klientami i ze 

współpracownikami;
• Zwiększysz swoją samoświadomość i zrozumiesz 

dlaczego z niektórymi klientami idzie gładko a z innymi 

„jak po grudzie”;

• Zobaczysz jak jeszcze efektywniej budować
relacje z klientami, a co za tym idzie realizować swoje 

cele sprzedażowe;

• Będziesz potrafił rozpoznać prawdziwe potrzeby 

klientów jak i ich motywacje zakupowe.
• Dowiesz się jak lepiej reagować na odmowy, 

obiekcje i „zasłony dymne” ze strony klientów.

• Dopasujesz swój proces sprzedażowy do procesu 
zakupowego klientów.

• Dowiesz się jak mieć proces sprzedażowy i zakupowy 

klienta pod większą kontrolą.

Kluczowe korzyści z udziału w szkoleniu

Data: 13-14.04.2023 Miejsce: Warszawa



BUZZcenter sp. z o.o. Puławska 479 lok. 7

02-844 Warszawa

tel. 515 275 443

e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl

• Maksymalnie praktyczne szkolenie warsztatowe 16h

• Badanie Extended DISC + sesja analizująca raport dla 1 osoby
• Materiały szkoleniowe

• Follow-up trenera po szkoleniu

• Możliwość zamówienia dodatkowych konsultacji indywidualnych

• Certyfikat

Dodatkowe atuty

W CENIE!

Badanie Extended DISC 

wraz z  sesją 

analizującą raport

• Dyrektorzy sprzedaży

• Dyrektorzy marketingu
• Dyrektorzy HR

• Właściciele firm

• Członkowie zarządu

Kto powinien uczestniczyć w tym szkoleniu?

Certyfikowana trenerka biznesu, kobieta sprzedaży, 

coach i mentor.

Obecnie prowadzi szkolenia z komunikacji i sprzedaży w oparciu 

o Style Zachowania Extended DISC oraz jest odpowiedzialna za 

rozwój pracowników firmy Michael Page jako HR Business 
Partner and Talent Development, gdzie buduje i wdraża 

programy rozwojowo-szkoleniowe.

Trener – Ewa Migo



Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenie należy wysłać na adres: szkolenia@buzzcenter.pl W razie braku możliwości przesłania karty 
zgłoszeniowej drogą elektroniczną prosimy o kontakt z biurem: tel. +48 515 275 443

Szkolenie: Sprzedawaj tak, jak klienci chcą kupować.
Data i miejsce: 13-14.04.2023, Warszawa
Cena: 3850 PLN netto + VAT

Imię i nazwisko uczestnika:

Stanowisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Dane do FV:

NIP:

Adres e-mail, na który mamy wysłać FV:

1.Organizatorem szkolenia jest firma BUZZcenter spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, NIP 123 150
85 32, REGON 521264550, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000954518.

2.W celu udziału w wybranym szkoleniu, Zleceniodawca wypełnia formularz
zgłoszeniowy na stronie www.buzzcenter.pl w formie online lub przesyła skan
poprawnie wypełnionego formularza na adres mailowy: szkolenia@buzzcenter.pl.

3.Organizator potwierdza udział w szkoleniu na podstawie przesłanego formularza i
wystawia stosowny dokument, tj. fakturę VAT na dane wskazane w zgłoszeniu.

4.Osoba podpisująca lub/i przesyłająca formularz zgłoszenia, lub wypełniająca
go w formie online, składając zgłoszenie oświadcza, że została wyraźnie
upoważniona do jego złożenia. Oświadcza także, że posiada pełnię praw
do zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi
szkoleniowej.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego
odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie
zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed wcześniej zakładaną
datą rozpoczęcia szkolenia.

6.Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty pełnego wynagrodzenia jednorazowo
według daty wskazanej na FV, nie później niż na 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem wybranego szkolenia, a jeśli do daty szkolenia zostało mniej,
niż 7 dni roboczych, zapłata nastąpi najpóźniej w dniu przesłania Zleceniodawcy
faktury. W przypadku braku odnotowania wpłaty na koncie Organizatora
najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia szkolenia,
Organizator może nie dopuścić do szkolenia danego uczestnika, za którego ów
płatność nie została uiszczona. Ceny za poszczególne szkolenia wskazane są na
stronie internetowej BUZZcenter www.buzzcenter.pl i są cenami netto za osobę.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

7. Opłata powinna być dokonana przelewem na konto w banku mBank, numer
konta: PL 68 1140 2004 0000 3102 8218 7222, w tytule podany numer FV
i imię oraz nazwisko uczestnika.

8.Brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia z zapłaty umówionego wynagrodzenia.
9.W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować

FV o naliczone rabaty.
10.Cena szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingu oraz

kosztów dodatkowych związanym z udziałem uczestnika szkolenia w wybranym
szkoleniu.

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i warunkami uczestnictwa w szkoleniu
i akceptuje je.

• Polityka prywatności dostępna jest na stronie https://buzzcenter.pl/polityka-
prywatnosci/

• Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie 
https://buzzcenter.pl/regulamin-szkolen/

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest firma BUZZcenter spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, NIP 123 150
85 32, REGON 521264550, KRS 0000954518. Przetwarzanie Państwa danych
odbywa się w celu właściwego przeprowadzenia szkolenia i czynności związanych
z rejestracją. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich brak
uniemożliwi realizacje szkolenia. Pełna polityka prywatności dostępna
jest na stronie https://buzzcenter.pl/polityka-prywatnosci/

Oświadczam, że jestem upoważniony/upoważniona do złożenia powyższego
zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Pytania i wątpliwości
BUZZcenter
e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl
tel. +48 515 275 443

Data Podpis

Warunki zgłoszenia
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