
ZAWODOWE 
NEGOCJACJE I 

ZARZĄDZANIE W 
ERZE 4.0



Widzę

Otrzymuję

Działam
Wymiary 

efektywności



ZMIENIASZ PARADYGMAT

=   POSTRZEGASZ INACZEJ 

=   MYŚLISZ I ODCZUWASZ EMOCJE 

INACZEJ 

=  DZIAŁASZ INACZEJ 

=  ZMIENIASZ SWOJE ZACHOWANIA

=  ZMIENIASZ SWOJE NAWYKI

=  ZMIENIASZ ŻYCIE



KRZYWA ZMIANY

Ćwiczenie



Era PRZEMYSŁU 1.0



Era PRZEMYSŁU 2.0



Era PRZEMYSŁU 3.0



RZECZYWISTOŚĆ
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RZECZYWISTOŚĆ
2012

www.youtube.com

RZECZYWISTOŚĆ
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Zadania standardowe 
vs. niestandardowe

DRYFUJĄCY PODZIAŁ PRACY

POMIĘDZY KOMPUTERAMI A LUDŹMI



Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba 

wiedzieć skąd się wyszło

w percepcji 

jesteś 

zyskiem 



CO ZMIENIA SIĘ 

GDZIE JEST KŁOPOT

?



Sprzedaż Trasformacyjna

Konsultatywna

Collaborative

Zysk klienta, współtworzenie 

wartości, partnerstwo, zaufanie 

= JESTEŚ AKTYWEM



Marketing to najbardziej zaniedbywany element w

wielu firmach, pomimo tego, że jest to

kluczowy składnik sukcesu, gdyż firma

zaczyna działać dopiero wtedy, gdy

przyciąga klientów.



» Lata 80. – czasy niepewności - wojna 
marketingowa,marketing globalny, marketing lokalny, 
marketing bezpośredni, marketing relacji z klientem

» Lata 90. – czasy kontaktów osobistych – marketing
emocjonalny (9P np. Pleasure), 4XC (customer
value, convenience, cost, communication)
marketing doświadczeń, marketing internetowy
i e- biznes, etyka marketingowa



» Po roku 2000 – czasy presji finansowej –
marketing skupiający się na ROI, marketing 
bazujący na wartości marki, 

» MARKETING ODPOWIEDZIALNY 
SPOŁECZNIE, większa władza i wpływ 
klienta, PROSUMENT

» marketing wykorzystujący media 
społecznościowe, plemienność, marketing 
autentyczności, 

» marketing nastawiony na współtworzenie

MARKETING 3.O



Marketing dziś to umiejętność  
stworzenia odpowiednich 

warunków, 

w których klient będzie chciał

kupić nasz towar czy usługę.



Marketing 3.0

Realizacja zasad marketingu współczesnego
oznacza przyjęcie orientacji na odbiorcę w
miejsce orientacji na produkt. Tak więc, kładzie
nacisk na istotę wymiany, która jest podstawową
formą zaspakajania potrzeb i która realizuje cele
jednostki i przedsiębiorstw.

Jednak nie skupia się dokładnie na potrzebach,
co na źródłach satysfakcji końcowej klienta –
kwintesencja Sprzedaży Transformacyjnej.

Lektura dla chętnych: „Transformational Sales: Making a Difference with
Strategic Customers”. M.in. Philip Kottler



Marketing 3.0

Marketing 

kooperacyjny

Marketing kulturowy Marketing duchowy

Era współuczestnictwa

Pojęcie PROSUMENTA

Era paradoksu 

globalizacji: polityczny, 

ekonomiczny, 

społeczno-kulturowy

Era kreatywności –

szukanie rozwiązań

Media

społecznościowe: 

ekspresywne i 

kooperacyjne

Marki globalne vs. Marki 

kulturowe (np. krajowe), 

obywatelskie

PLEMIENNOŚĆ

Dostarczanie sensu

(ponad spełnieniem 

materialnym)



Marketing 4.0

Władza przechodzi w ręce Klientów 

połączonych ze sobą w Sieci



Marketing 4.0

Marketing humanocentryczny

Antropomorfizacja marek: 

„Co znaczy być człowiekiem w cyfrowym świecie”

Potrzeby funkcjonalne, emocjonalne, pragnienia, troski. 

Słuchanie społecznościowe

Netnografia

Badania empatyczne

6 Atrybutów marek

 Fizyczność

 Intelekt

 Towarzyskość

 Emocjonalność

 Osobowość

 Moralność



Marketing 4.0

Marketing treści

Tworzenie, patronowanie, dystrybucja i wzmacnianie

treści Interesujących dla zdefiniowanej grupy docelowej 

treści

Treść = reklama

# = Slogan

Storytelling



Marketing 4.0

Marketing wielokanałowy

Showrooming

Webrooming



Zaangażowanie
Orędownictwo

Marketing 3.0 i 4.0



DZIŚ MARKETING 

=

SPRZEDAŻ



„Firma, która wykonuje te same 
czynności, co jej rywale, tyle, że nieco 

lepiej, tak naprawdę nie ma żadnej 
strategii.”

prof. Michael Porter 

Harvard Business School



 Mailing 

bezpośredni

 Telefonowanie

 Reklama 

gazetkowa

 Ad Words

 Bilbordy

 Reklama TV, 

Radio

 Reklama w trakcie 

ładowania www

 Targi

 Social Media 

ogłoszenia

 Video reklamowe

 Networking

 Prośba o 

rekomendacje

 Rozmowa ze 

znajomymi

 Newsletter z call

to action

 Poszukanie 

partnerów którzy 

znają ludzi z 

Twojej grupy 

docelowej

 Podpisywanie 

prac

PUSH



 SEO

 Eventy 

sponsorowane

 Media 

społecznościo

we

 Content 

marketing

Blogi

Virale

Podcasty

Vlogi

 Artykuły 

eksperckie

 Wywiady 

 Współpraca 

z 

influenserami

 Wystąpienia 

publiczne

PULL



WNIOSEK

„Zmień się lub zgiń. Kiedy 
zmiany na zewnątrz firmy 
zachodzą szybciej niż w jej 
wnętrzu, zbliża się koniec.”

Jack Welch, były dyrektor 

wykonawczy General Electric



Ćwiczenie – trudna sytuacja z 

pracownikiem



Nie broń się

Nie atakuj

Nie argumentuj

Nie oceniaj

Nie pouczaj

ZASADY NA „NIE”



SŁOWA ZAKAZANE 



ĆWICZENIE

Opanowanie emocji własnych

Słuchanie

Przygotowanie

Akceptacja emocji drugiej strony

Zadawanie pytań

Szukanie rozwiązań

Koncentracja na rozumieniu

Słuchanie i parafrazowanie

Przewaga

Nacisk

Przekonywanie

Triki

Manipulacja

Atak

Walka

Kompromis



Edukacja i prowadzenie klienta pytaniami 

Umiejętność współtworzenia z klientem wartości

Strategiczny sojusz

Wzajemne korzyści

Partnerstwo

Fundamenty sprzedaży transformacyjnej



Wygenerowanie takiej atmosfery, 

aby triki nie były potrzebne



55%

45%

Przygotowanie do negocjacji to większość procesu 
negocjacji 



Obszary przygotowania

Kim jest Twój Klient?

Jakie ma potrzeby?

Dlaczego ma wybrać Ciebie?

BATNA ZOPA PUNKTY ODEJŚCIA



Obszary przygotowania

Akceptowany zakres cen 

sprzedającego

Akceptowany zakres cen 

kupującego

BATNA

BATNA
15 tys. 20 tys. 

22 tys. 17 tys. 

ZOPA



Rodzaje negocjacji 

Pozycyjne

Skoncentrowane na 

rozwiązaniu

Pakietowe

Transformacyjne



Negocjacje pozycyjne

Konkurowanie

Walka o racje

Roszczenia

Podział w 

relacjach



Negocjacje skoncentrowane na 

rozwiązaniu 

Współpraca

Wzajemny szacunek

Wspólna praca 

nad 

rozwiązaniem

Tworzenie 

wartości



Negocjacje pakietowe

Strony negocjują wiele aspektów współpracy 

jednocześnie

Wzajemny szacunek

Wspólna praca 

nad 

rozwiązaniem

Tworzenie 

wartości



Negocjacje transformacyjne

Kiedy wzajemne zaufanie 

i wartość współpracy rysują 

się w trakcie rozmów tak 

wyraźnie, iż nie ma potrzeby 

rozmawiać o cenie



DESKA 

KREŚLARS

KA

Trzy wymiary negocjacji 

Projektowanie 

porozumienia Ustawienie
Taktyka przy 

stole



Proces rozmowy/sprzedaży

DREAM 

JUMP
1. PRZYGOTOWANIE

2. DIAGNOZA

3. ZAUFANIE 

4. ZAANGAŻOWANIE 

KLIENTA W 

BUDOWANIE 

WARTOŚCI

5. OFERTA

6. EWALUACJA 

PROCESU 

DECYZYJNEGO

7. WDROŻENIE 

8. SERWIS 



Style negocjacji

Miękki Twardy



Style negocjacji

Win 

win/transformacyjn

y

 Negocjacje trwają dłużej

 Budujemy partnerstwo

 Budujemy autorytet i 

zaufanie

 Szukamy optymalnych 

rozwiązań problemów

 Obie strony wygrywają



Zasady stylu trasformacyjnego

Oddzielaj ludzi od problemu



Zasady stylu trasformacyjnego

Skup się na interesach, nie pozycjach 

Opracuj warianty

Stosuj obiektywne kryteria



Cel:

Wspólne 

rozwiązanie 

problemów

Bariery Strategia:

Negocjacje 

przełamujące

Siedzimy razem przy 

desce kreślarskiej 

Nasze reakcje

Emocje drugiej strony 

„Idź na galerię”

Przejdź na ich stronę

Koncentrujemy się na 

problemie

Stanowisko drugiej 

strony 

Przekształć

Osiągnięcie 

porozumienia 

satysfakcjonującego 

obie strony 

Brak satysfakcji 

drugiej strony

Siła drugiej strony 

Zbuduj złoty most

Użyj siły aby 

edukować

William Ury „Odchodząc od 

nie”





JAK PLANUJESZ

WYŻSZE ZAROBKI?

JEŚLI NIE WIESZ 

DOKĄD 

ZMIERZASZ 

KAŻDA DROGA 

CIĘ TAM 

ZAPROWADZI



 Kto jest moim 

Klientem? –

Segmenty

 Jakie ma potrzeby?

 Dlaczego ma wybrać 

właśnie mnie?

 Jakie wybiorę kanały 

sprzedaży do 

każdego segmentu?

 Jak będzie wyglądać 

ścieżka sprzedaży w 

każdym kanale i jak 

się wyróżnię od 

konkurencji?

Podstawowe pytania 

marketingowe



„Każdy widoczny wysiłek, 

aby sprzedać, tworzy 

odpowiedni opór”   

Claude Hopkins. 



Społeczny dowód słuszności

Reguła konsekwencji

Reguła sympatii

Reguła autorytetu

Zasada niedostępności

TAKTYKI WPŁYWU

Wzajemności 



TECHNIKA SKONTRASTOWANEJ 

MINISEKWENCJI



Determinanty zysku: dwa 
równie ważne obszary 

Przygotowanie 

i systemowe 

ułożenie procesu 

sprzedaży 

Emocje

Kreatywność



Jakim jesteś 

dyrygentem?  

Mendżer vs. Lider



Turkusowa Organizacja



ZDEJMIJ MAŁPY Z PLECÓW



DELEGOWANIE

1. ROZWÓJ PRACOWNIKA

 Wiedza

 Wiara

 Umiejętności

 Inicjatywa

2. MOTYWOWANIE 

3. UWOLNIENIE CZASU 

MENEDŻERA

4. REALIZACJA ZADANIA



Teoria percepcji 

1.1. Percepcja dotycząca możliwości osiągnięcia
2. założonego rezultatu  

„Jakie są moje szanse na wykonanie pracy, jeśli
dodam niezbędnych starań?” 

1.2. Percepcja wartości nagród  
„Jakie nagrody cenię? Czy nagroda jest
adekwatna do poniesionego wysiłku” 

1.3. Percepcja dotycząca prawdopodobieństwa
2. otrzymania nagród związanych z wykonaniem
3. pracy  „Jakie są moje szanse na otrzymanie
4. nagrody, jeśli zakończę pracę z powodzeniem?”



Teoria percepcji cd.

Poziom motywacji jest niski gdy:

1. Prawdopodobieństwo osiągnięcia 

celu leży zbyt wysoko

2. Prawdopodobieństwo osiągniecia 

celu leży zbyt nisko 



W teorii oczekiwań poprzez motywację do pracy 

rozumie się funkcję pożądanych rezultatów działania 

oraz oczekiwania.

Ludzie osiągają dobre efekty w pracy, jeżeli: 

 rozumieją i akceptują swoje zadania,

 zad. mają odpowiedni poziom trudności, ludzie 

posiadają umiejętności oraz zasoby do ich 

realizacji, 

 oczekiwana nagroda jest atrakcyjna (jest czymś na 

czym im zależy) i  odpowiednia do nakładu pracy

 Znają szersze tło, kontekst danej czynności

Teoria oczekiwań



Moc sprawcza

Moc nagradzania   

Moc przymusu

Moc respektowania zajmowanej pozycji

Moc osobowości

Moc ekspertyzy



Jeśli chcesz zwiększyć swoją 

skuteczność w sprzedaży i 

negocjacjach, zapraszam do 

konsultacji i na sesje 

mentoringowe.

502 371 267

renata.kozlowska@higher.pl

www.higherconsulting.pl

mailto:renata.kozlowska@higher.pl
http://www.higher-consulting.pl/

