
manager i niezależny trener z 16 letnim 
doświadczeniem w sprzedaży oraz w 
zarządzaniu sprzedażą.

Obecnie doradza, firmom i instytucjom, szkoli 
zespoły sprzedażowe oraz managerów 
liniowych z wielu branż, takich jak: farmacja, 
motoryzacja, FMCG, przemysł, finanse i 
bankowość, branża wydawnicza, edukacyjna, 
instytucje publiczne i wielu innych.

Zwrot z inwestycji uważa za kluczowy dla 
swoich Klientów dlatego w swoim podejściu 
uwzględnia przede wszystkim finalny efekt 
biznesowy, mając zawsze na uwadze, że biznes
tworzą ludzie.

www.roi.waw.pl

Prowadził szkolenia biznesowe z 
następujących obszarów:

- Technik i standardów sprzedaży 
podstawowych i zaawansowanych

- Obsługi Klienta (bezpośrednio, poprzez Call 
Center, w salonie)

- Świadomego zarządzania sprzedażą, 
terytorium sprzedaży, Klientami 

- Technik prowadzenia skutecznych prezentacji
grupowych

- Umiejętności budowania rentownych relacji z 
Klientem

- Komunikacji z Klientem a także komunikacji 
wewnątrzfirmowej 

- Skutecznych metod rekrutacji i selekcji 
kandydatów

- Budowania skutecznego zespołu oraz 
zarządzania nim 

- Coachingu dla managerów regionalnych i 
liniowych

- Stylów przywództwa i motywowania zespołu

Prowadził projekty doradcze z zakresu:

- rekrutacji, selekcji i doboru pracowników 
głównie z obszaru sprzedaży i zarządzania 
sprzedażą

- strategii działania i sprzedaży w ujęciu 
średnio i długoterminowym

- strategii marketingowej i sposobów 
docierania do Klientów

- ustalania standardów sprzedaży, zakresu 
obowiązków pracowników

- tworzenie motywujących systemów 
wynagrodzeń 

- wsparcia w zakresie coachingu pracowników

- badanie satysfakcji klientów, standardów i  
poziomu obsługi 

- audytu kompetencji pracowników na 
określonych stanowiskach 

a także kompleksowe programy rozwoju 
kompetencji pracowników/managerów oraz 
programy poprawy komunikacji 
wewnątrzfirmowej

Kluczowi Klienci:

Adamed Sp. z o.o., Akadamia Leona 

Koźmińskiego, AWF, Arrow S.A., Booksy 

Polska, Biomet Sp. z o.o., Deutsche Bank SA, 

Chiltern Sp. z o.o., Diagnosis Sp. z o.o., Ecocar 

Sp. zo.o, Edukacja Polska S.A, Express Sp. z 

o.o., Endomed Sp.z o.o., Farmaprojekt Sp. z 

o.o., HomeoMed Sp. z o.o., Inter Polska, HSK 

Sp. z o.o., ITaxi Sp. z o.o,UKNF, Kawasaki 

Polska S.A., Lekam Sp. z o.o., MultiForm Sp. z 

o.o., Medicofarma Sp. z o.o, Polmedic Sp. z o.o,

Pliva Kraków S.A., Polbank S.A., Polfa 

Tarchomin S.A , Pygmalion Sp. z o.o., Rajdy 

4x4 S.A., Sawa Taxi Sp. z o.o., Sun Farm Sp. z 

o.o., Stolpaw P.P.H.U, Superprezenty Sp. z o.o, 

ZUS, SEKA SA,  Stowarzyszenie PASE, 

Uczelnia Łazarskiego, Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki, 

Votum SA
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