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Doradztwo z zakresu sprzedaży i marketingu polega na wykonaniu audytu działań
sprzedażowych i marketingowych. W jego trakcie prowadzący prześledzi proces
pozyskiwania klientów, sprzedaży, budowania i utrzymywania relacji z klientami. Ponadto
prowadzący zapozna się z działaniami marketingowymi firmy.
Istotnym elementem doradztwa jest pozyskanie informacji od pracowników i kadry zarządzającej
firmą, które dotyczą codziennych, powtarzalnych działań marketingowych i sprzedażowych,
a także informacji o problemach, z którymi najczęściej mierzą się pracownicy. W trakcie usługi
prowadzący będzie szczegółowo analizować działania właściciela i zespołu zmierzające do pozyskania
klienta, poprzez m.in. uczestniczenie w procesie pozyskania klienta – telefoniczne, bezpośrednie.
Analizując działania marketingowe będzie on obecny przy tworzeniu kampanii marketingowych.
Prowadzący po rozmowach z pracownikami firmy podzieli się z nimi oraz właścicielem
spostrzeżeniami i opinią. W oparciu o zebrane informacje wskaże, jak optymalizować proces
sprzedaży, jak budować i utrzymywać relacje z klientami. W zakresie dotyczącym marketingu wskaże
niezbędne narzędzia ułatwiające codzienną pracę marketingowca.
Wypracowana w ramach usługi strategia będzie zawierać opinię ekspercką w zakresie rekomendacji
działań optymalizacyjnych w zakresie przeprowadzonego badania, obejmującego m. in. następujące
elementy:
I.
AUDYT SEO
II.
AUDYT FACEBOOK
III.
AUDYT SPRZEDAŻ
Zebrane informacje złożą się na audyt, w którym zostanie wskazane jakie działania marketingowe są
zasadne, a z których można zrezygnować.

Przewidywany czas realizacji usługi
1-6 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa doradcza przyczynia się do rozwoju firmy oraz przyniesie jej korzyści. Poprawi
i udoskonali komunikację wewnątrz firmy oraz wpłynie na pozytywny wizerunek firmy.
Przedsiębiorca po przeprowadzeniu usługi będzie wiedział jakie działania marketingowe w jego firmie
przynoszą odpowiedni efekt, z których może zrezygnować oraz jakie powinien wdrożyć,
aby przełożyło się to na większą rozpoznawalność marki, zwiększenie liczby klientów oraz budowę
dobrego wizerunku firmy. W zakresie sprzedażowym przedsiębiorca dowie się, które z wdrożonych
działań sprzedażowych są najskuteczniejsze, jakie działania przynoszą efekt w postaci skuteczniejszej
sprzedaży, zwiększenia marży i utrzymania klienta. Przedsiębiorca dowie się również jakie działania
powinien wdrożyć aby uzyskać w/w efekty. Korzyścią wprowadzenia usługi będzie też rozwój
kompetencji własnego zespołu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający specjalistyczną wiedzę wraz z przedsiebiorcą i
jego pracownikami. W pierwszej kolejności ekspert zdobywa informację od uczestników doradztwa
na temat procesu pozyskiwania klientów, sprzedaży, budowania i utrzymywania relacji z klientami.
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W dalszej kolejności prowadzący zapozna się z działaniami marketingowymi firmy i pozyska
informację od pracowników i kadry zarządzającej firmą w zakresie powtarzalnych działań
marketingowych i sprzedażowych. Po rozmowach z pracownikami firmy podzieli się z nimi oraz
właścicielem spostrzeżeniami i opinią. W oparciu o zebrane informacje wskaże, jak optymalizować
proces sprzedaży, jak budować i utrzymywać relacje z klientami. W końcowym etapie opracuje
strategię po czym następuje omówienie kluczowych aspektów strategii oraz szkic sposobu jej
wdrażania. Zaangażowanie doradcy o odpowiednich kompetencjach pozwoli na wykorzystanie jego
specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania oczekiwanych efektów.

Założenia cenowe
10.000 zł – 50.000 PLN. Przedział cenowy został określony na bazie obecnie panujących cen
rynkowych, poprzez dokonanie badania rynku i szacowania kosztów przygotowania i wdrożenia
doradztwa w firmach. Zakres cenowy waha się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym
prowadzone będzie doradztwo, od specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych
przez firmę.

Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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