
SYMULATOR SPRZEDAŻY 



  
 

 Stopy procentowe spadły w tym roku już 3-krotnie 
 Co to oznacza dla banków?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sektor bankowy to jeden z sektorów, który 

ucierpi najbardziej z powodu epidemii.  

 Negatywnie odbije się na nim wzrost bezrobocia 

oraz liczba upadłości korporacyjnych.  

 Banki mogą spodziewać się także wyższych 

kosztów postępowań sądowych, m. in. ze 

względu na większą skłonność klientów do 

wszczynania sporów sądowych (za: Money.pl). 

 



Przeciwdziałaj skutkom epidemii – postaw na sprzedaż  
i zwiększ swoją efektywność finansową 

 

Kluczem do skutecznej sprzedaży jest właściwe prowadzona rozmowa sprzedażowa  

Trening czyni mistrza, dlatego proponujemy Ci innowacyjne rozwiązanie. 

 



Symulator sprzedaży - coś więcej niż tylko szkolenie 

SYMULATOR to: 

 

 Nauka bez stresu – możesz rozwijać kompetencje  

w dowolnym dla siebie miejscu i czasie; 

 Symulacja sytuacji będących codziennością pracy doradcy 

klienta; 

 Wsparcie wirtualnego trenera – podejmując decyzje 

sprzedażowe otrzymujesz informację zwrotną; 

 Efekty widoczne od razu - zaszyty w symulatorze raport 

wyników, oparty o twarde dane, daje obraz mocnych stron 

i definiuje obszary do dalszej pracy nad umiejętnościami 

sprzedażowymi; 

 

 



 Rozmowa sprzedażowa -  krok po kroku 

 

1. Nawiązywanie kontaktu 

2. Rozpoznawanie potrzeb 

3. Przedstawienie oferty  

4. Zamykanie oferty  

5. Zamykanie procesu sprzedaży  

 

Na każdym etapie symulacji  

– SCENKI I ĆWICZENIA! 



Natychmiastowa informacja zwrotna 

 

Informacja zwrotna od eksperta  

oraz 

% poziom zaliczenia ćwiczenia 

 na każdym etapie kursu  

 po każdym ćwiczeniu  

 

Raport wyników 

 po zakończeniu kursu  

i zdaniu egzaminu 



 

TYLKO 89,- netto za osobę!!! 
 

Zainwestuj teraz -   
(okres trwania promocji: 8.07 – 31.08.br.) 

- wykorzystaj do końca roku! 
(dostęp przyznawany do 31.12.br.) 

 

 

Cena regularna = 150,00 zł netto / 1 os. 

Standardowy dostęp = 2 miesiące 

 

PROMOCJA WAKACYJNA 



Nie czekaj – już dziś zainwestuj w przyszłość  
swojego banku 

 

 Daj pracownikom konkretne narzędzie, naucz ich 

sprzedaży i wymagaj efektów; 

 Pokaż, jak skutecznie rozmawiać z klientem, 

 Zagwarantuj pracownikom naukę bez stresu,  

w dowolnym czasie i miejscu. 

 

 

 

 
Symulator sprzedaży − jedno szkolenie, ogrom korzyści  

i cena niższa niż kiedykolwiek! 
 
 Kup dziś i wykorzystaj w dowolnym momencie do końca 2020 r. 
 
 Tylko teraz oszczędzasz aż 40% − taka okazja może się nie powtórzyć 



 KONTAKT 

   Paulina Rybka 

   Doradca 

 

   T. +48 61 42 37 209 

   M. +48 608 339 937 

   E. p.rybka@bodie.pl 

   Irena Pawełczak 

   Doradca 

 

   T. +48 61 42 37 203 

   M. +48 784 412 107 

   E. i.pawelczak@bodie.pl 


