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Jak stałem się najlepiej
zarabiającym trenerem w

regionie?!



Ile jesteś gotów
zapłacić za

wiedzę, o tym co
w sobie zmienić,

aby
nie popełniać

błędów w pracy 
i nie wykonywać

pustych
konsultacji z

potencjalnymi
klientami?

Zapisać się na szkolenie z obsługi
klienta

Zarywać noce na czytanie książek?

Oglądać filmy z technikami
sprzedażowymi?

Sprawdzić wiele rzeczy z innych
branż, które nie działają w naszym

zawodzie?



A co jeśli powiem Tobie, że wystarczy 
5 minut Twojego czasu po każdym
treningu, abyś w miesiąc miał listę

kilkuset
swoich cech, sposobów zachowania, luk

w wiedzy i gotowych rozwiązań do
wykorzystania?

Brzmi zachęcająco? Poniżej

przedstawię Tobie

metodę jak to osiągnąć.



Kiedyś
jednak nie było tak

kolorowo.
Zaczynając pracę w

zawodzie trenera
nie

posiadałem żadnej
bazy klientów.
Dodatkowo nie

miałem wiedzy z
obsługi klienta,

umiejętności
sprzedażowych, nie

znałem technik
finalizacji sprzedaży.

Wszystkie
te kwestie były dla

mnie nowe.

Dzisiaj,
gdy odbieram

telefon od nowej
osoby moim
największym

problemem jest
znalezienie

pustego miejsca w
grafiku. Treningi z

klientami,
przygotowanie diet i

planów
treningowych, mój

trening, czas dla
Żony i Syna. Między

tymi wszystkimi
obowiązkami ciężko
mi już znaleźć wolny

czas.



Poprowadzić dokładnie
pierwszą konsultację

Co mówić przy analizie
składu ciała

Jak rozmawiać o celach
podopiecznego

Jak się dowiedzieć, na
czym tak naprawdę mu
zależy i co go motywuje

Jak przejść do etapu
sprzedaży

Odbić jego obiekcje, co
do mojej usługi i samej

ceny

Nie
wiedziałem

jak:



Jeśli
Ty również borykasz
się z tymi pytaniami

przekażę Tobie jedną
metodę, która

pozwoliła mi w ciągu
3 miesięcy

udoskonalić swoje
umiejętności, aby

wykonywać Treningi
personalne za ponad

10 000 zł/
miesięcznie.

Do
doskonalenia siebie 
i swojego warsztatu

stosowałem
zmodernizowaną

„Metodę Benjamina
Franklina” znaną

również, jako
metodę bilansowego

zamknięcia
sprzedaży.

Używałem jej
również w

utwierdzeniu klienta,
że podjęcie
współpracy

ze mną jest najlepszą
decyzją jaką może
podjąć, ale o tym

później.



Jak doskonale wiesz trening czyni mistrza.
Zastosowałem tą zasadę na początku swojej pracy

i postanowiłem, że skoro moim celem jest wykonywanie
100 treningów personalnych w miesiącu to codziennie
muszę zrobić ich 5. Nie mając jeszcze osób trenujących
ze mną uznałem, że będzie to liczba łączna treningów i

konsultacji. Konsultację wykonywałem z każdą możliwą
osobą i Tobie również polecam takie podejście na

początku.

Po każdej konsultacji/treningu siadałem na kilka
minut i w ciszy uzupełniałem poniższą tabelę:

Zrobiłem Dobrze

 Wszystko, co dobrze wykonałeś.
Wszystkie pozytywne wypowiedzi

klienta wraz z opisem, po jakiej
czynności one nastąpiły.

Zrobiłem Źle

 Zapisz wszystko, co byś poprawił.
Wszystkie rzeczy, które przeszkodziły

Tobie w nawiązaniu współpracy,
Pytania, na które nie znałeś odpowiedzi.

Mogłem zrobić

Jeśli masz przeświadczenie, że jakieś
słowo, zachowanie, czynność

przyniosłyby lepsze efekty to zapisz je
tutaj.

Złota myśl

Jeśli mógłbyś zmienić tylko jedną
rzecz, co to by było?



Wykonywałem to ćwiczenia bezpośrednio po każdej
konsultacji czy treningu, aby na świeżo móc wszystko

wypunktować. W pewnym
momencie przyglądałem się pracy innych trenerów i

robiłem to samo, aby sprawdzić,
co mogę „zapożyczyć” od nich, aby stać się jeszcze

lepszym trenerem.

Im szybciej po spotkaniu ją wypełnisz tym lepiej,  z
czasem wiele, czynności przestaje mieć znaczenie i

możesz zapomnieć o nich    
Zanotuj wszystko, co może być istotne, czasami tak

prozaiczna czynność jak np.: sposób siedzenia, tempo
mówienia czy sposób pokazywania ćwiczeń mają

znaczenie      
Za każdym razem notuj/przepisuj odpowiedzi do
zeszytu i sprawdzaj czy wymieniane czynności się

powielają, – jeśli są to dobre cechy to super, natomiast,
jeśli powielasz złe wzorce to już jest problem   

 Wyciągaj wnioski, a jeśli masz również możliwość
pokaż komuś swoje notatki to zrób to i

zapytaj się o opinię. Często sami nie dostrzegamy
pewnych schematów, które dla

kogoś patrzącego z boku od razu rzucają
 się w oczy.

Jak zabrać się do tej tabeli?



Jeśli jest to coś złego np.: przywitanie się na
siedząco czy nie przedstawienie oferty to jest to
czynność, której już nigdy nie zrobisz. Od tego
momentu wypracuj nowy nawyk

Jeśli było coś, co zrobiłeś świetnie np.: dobrze
poradziłeś sobie z obiekcjami klienta to od tego
momentu wprowadzisz raz na zawsze do swojego
zachowania

Jeśli klient zadał Tobie jakieś pytanie, na które nie
znałeś odpowiedzi to dzisiaj uzupełniasz wiedzę na
ten temat (oczywiście, jeśli jest to wiedza
potrzebna Tobie w pracy, a nie pytanie o rodzaje
gleby w Twoim mieście)

Masz 4 miejsca do wypełnienia. W 3 z nich
wypisz wszystko, co tylko może poprawić Twój

warsztat:



Jeśli miałbyś wehikuł czasu i mógł zmienić coś, co
zrobiłeś lub cofnąć wypowiedziane słowa to wpisz to w
okienku Złota myśl. Jest to też miejsce na wpisanie
czegoś, czego zabrakło Tobie w jakimś kluczowym
momencie konsultacji np.: umiejętność dowiedzenia się,
na czym naprawdę zależy klientowi czy właściwa
technika sprzedażowa. To, co wpisałeś jest tym, co
zmienisz właśnie w tym momencie.

Ta metoda daje doskonałe rezultaty w poprawie
własnego warsztatu, ale również możesz ją wykorzystać
w innych sferach życia. Pamiętaj, że nie wystarczy tylko
wiedzieć, trzeba jeszcze robić to, co się wie. Nie dziw
się, że moja metoda nie działa i nie wpłynęła w żaden
sposób na Twoje życie,jeśli z niej nie korzystasz.

"W życiu wielu ludzi wie, co robić,
ale mało ludzi robi to, co wie… Nie
wystarczy tylko wiedzieć! Musisz
podjąć działanie!"  Anthony
Robbins



Zapewne już słyszałeś od klienta po dobrze
przeprowadzonej konsultacji, gdzie wszystko
wskazywało na rozpoczęcie współpracy, że musi się
zastanowić nad decyzją? 

Ile osób już później nie chciało trenować, albo
nawet nie odbierało telefonów? 

Też to znam, lecz mam na to sposób! 
Możesz zrobić coś bardzo prostego, powiedź

mu:

„Widzę, że się Pan wacha i nie
wie, jaką podjąć decyzję. Gdy
ja mam taki problem zawszę
stosuję metodę Benjamina
Franklina. Dzięki stosowanej
przez niego technice będzie
Pan mógł podjąć
właściwą decyzję."

Sprawdź też mój blog na
www.warsztattrenera.pl



1.Podaj klientowi kartkę i poproś o narysowanie
pionowej linii na niej
2.Po jednej stronie poproś o wypisanie
wszystkich powodów ZA Twoją ofertą, a po
drugiej Przeciwko
3. Teraz jest czas, abyś pomógł klientowi w
znalezieniu wszystkich zalet, plusów, przyszłych
efektów waszej współpracy
4. W części Przeciw nie powinieneś specjalnie
pomagać
5.  Zadbaj, aby po stronie pozytywów znalazło
się zdecydowanie więcej argumentów
6. Poproś o nadanie wagi każdemu
argumentowi w skali 1-5, od kompletnie nie
istotnych po bardzo ważne Następnie poproś o
podsumowanie wszystkich punktów i na
podstawie wyników pomóż klientowi podjąć
decyzję, choć często już klient wie, co powinien
zrobić

Teraz wykonaj kolejno:



Powołujesz się na autorytet Benjamina Franklina,
przez co automatycznie ludzie uznają, że jest to
doskonałe narzędzie, które im pomoże

Wszyscy podejmujemy decyzję w głowie rozważając
wszelkie za i przeciw. Przeniesienie ich na papier i
pogrupowanie pozwała uporządkować myśli i łatwiej
spojrzeć klientowi na wszystkie argumenty i
wspomaga ten naturalny proces

Podkreśla autonomię klienta – daje mu możliwość
podjęcia decyzji samodzielnie i utwierdza go w
przekonaniu, że ma możliwość wyboru

Daje klientowi poczucie bezpieczeństwa - spokojnie
może przypomnieć sobie przebieg rozmowy i wszelkie
istotne kwestie, pomoc sprzedającego wzmacnia
poczucie bezpieczeństwa (zadawanie pytań,
parafrazowanie, podkreślanie ważnych dla klienta
kwestii, stworzenie optymalnych warunków do
podjęcia decyzji – brak nacisku, wolna i spokojna
przestrzeń do zebrania myśli, zobrazowanie
argumentów „za” i „przeciw”).

Dlaczego ta metoda działa:



Jest to jedna z moich ulubionych
technik zamknięcia sprzedaży. Dzięki niej mam

szanse jeszcze raz przeanalizować
wszystko z klientem, wytłumaczyć jeszcze raz

pewne kwestie, a czasami dostrzec
jakąś obiekcję, która prędzej mi umknęła i

ostatecznie się z nią rozprawić.

weź w rękę kartkę lub zeszyt

podziel ją zgodnie z zasadą 4 pól  

już teraz po raz pierwszy uzupełnij ją na
podstawie ostatnich treningów jakie wykonałeś

od dzisiaj przez cały tydzień rób notatki po
każdym treningu

przeanalizuj pracę jednego trenera i zaczerpnij z
jego warsztatu najlepsze rzeczy

codziennie analizuj i zmieniaj swoje nawyki

podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu
lub napisz mi wiadomość jeśli potrzebujesz
pomocy

PODSUMOWANIE



Jest to jedna z moich ulubionych
technik zamknięcia sprzedaży. Dzięki niej mam

szanse jeszcze raz przeanalizować
wszystko z klientem, wytłumaczyć jeszcze raz

pewne kwestie, a czasami dostrzec
jakąś obiekcję, która prędzej mi umknęła i

ostatecznie się z nią rozprawić.

Cześć, jestem Rafał. Od ponad 10 lat
jestem trenerem personalnym,

managerem sportu oraz
współwłaścicielem dwóch studiów
treningu. Szkolę trenerów z zakresu
obsługi klienta i procesu sprzedaży,

poprzez zmianę nastawienia.

Przez całe życie związany z sportem. Dzięki wioślarstwu
zmieniłem swoją mentalność i z zakompleksionego chłopaka
stałem się pewnym siebie człowiekiem. Zostałem
trzykrotnym Mistrzem Świata, który wrócił do sportu po
stanie przedzawałowym. 

Dzięki umiejętnemu zarządzaniu czasem  i jasno określonym
priorytetom zawodowo trenując i spędzając na obozach
ponad 260 dni w roku byłem stypendystą Ministra oraz
posiadałem stypendium naukowe na studiach. 

Gdy zaczynałem pracować jako trener nie miałem
umiejętności sprzedażowych, a mimo to dzięki zmianie
podejścia do procesu sprzedaży i pracy nad własnym
nastawieniem od trzeciego miesiąca pracy sprzedawałem
treningi o wartości ponad 10 000 złotych. 

Prowadziłem zespół trenerów, który dzięki moim metodom
sprzedał treningi o wartości ponad miliona złotych. Dzisiaj z
powodzeniem prowadzą własne biznesy i spełniają się w
pracy.



www.warsztattrenera.pl
Rafał Wielgosz


