
AIDDA (S)  Jak korzystać z kart?:  tu znajduję obszar w kontakcie z Klientem, który mnie interesuje -1

• tu szukam wskazówek, jakie 
działania mam podjąć jako 
handlowiec na  tym etapie 
kontaktu z Klientem, aby być 
efektywnym w aktywnej 
sprzedaży (AIDDA (S))

• 2

• tu sprawdzam, czego na 

pewno mam nie robić w 

kontakcie z Klientem

• 3

Tu znajduję gotowe przykłady zdań, sformułowań, które 

są podpowiedzią jak realizować proponowane działanie 

w aktywnej sprzedaży w kontakcie z Klientem 

• 4

To pole jest podsumowaniem – złotą myślą w tym temacie prowadzenia aktywnej sprzedaży 6

Dlaczego to takie ważne?

• ta część strony wyjaśnia mi, dlaczego podjęcie rekomendowanych działań 

ma znaczenie, co mogę osiągnąć, a czego uniknąć w aktywnej sprzedaży w 

kontakcie z Klientem, postępując w proponowany sposób 

• 5

To pytanie skłania mnie do refleksji, czego ja oczekuję od sprzedawcy, gdy jestem klientem



AIDDA (S)  PROCES SPRZEDAŻY

• A-tention – pozyskaj uwagę 
klienta

•I-interest – zamień uwagę w 
zainteresowanie

•D-desire – przejdź z 
zainteresowania do 
wzbudzenia pragnienia zakupu 
u klienta

•D-ecision-uzyskaj akceptację 
zakupu

•A-ction-podpisz zamówienie, 
umowę

•S-atisfaction-zadbaj o 
zadowolenie i lojalność klienta

•Zawsze prowadź proces 
sprzedaży 

• nie działaj bez planu

•nie opieraj swoich sprzedaży na 

szczęściu

•Nie licz na „złoty strzał”

Tu znajduję gotowe przykłady strategii, które są 

podpowiedzią jak realizować AIDDA(S)

• BUDUJ W SOBIE POZYTYWNE 

PRZEKONANIA

•SPRZEDAWAJ W OPARCIU O WARTOŚCI

•SYSTEMATYCZNIE UCZ SIĘ NOWYCH 

NARZĘDZI SPRZEDAŻY

Dlaczego AIDDA(S) jako proces sprzedaży?

Dlatego, że zwiększasz stale swoje zarobki

Dlatego, że kontrolujesz swój proces 

sprzedaży

Dlatego, że dbasz o bezpieczeństwo i 

stabilne godne życie swoich bliskich

Systematyczność i kontrola nad Twoimi działaniami w sprzedaży zapewni sukces

Dlaczego to takie ważne?

Czy Twoja sprzedaż wygląda jak „zęby rekina”? W jednym miesiącu 

wykonujesz założony budżet a nawet go przekraczasz a już w następnym 

jesteś dużo poniżej planu. Jeśli tak jest oznacza to, że sprzedajesz akcyjnie a 

nie systemowo w oparciu o proces. Jeśli chcesz zapewnić swojej rodzinie 

bezpieczeństwo w wyniku Twoich sprzedaży zacznij od codziennego 

planowania AIDDA (S). Tylko systematyczne działania sprzedażowe są 

gwarantem systematycznych prowizji.

Kluczem do sukcesu w handlowaniu jest systematyczne prowadzenie procesu sprzedaży

MATERIAŁ INSPIRACYJNY DO STRONY WWW.GENSPRZEDAWCY.PL

http://WWW.GENSPRZEDAWCY.PL


ATTENTION – Jak zdobyć uwagę klienta?

• Jaka jest Twoja obietnica?

• Co Twój produkt/usługa robi?

• Kim jesteś?

•Czy klient może rozmawiać?

•Czy klient ma minutę na 
rozmowę?

•Jak masz na imię i nazwisko?

•Czy stosujesz ciszę po 
przedstawieniu się?

ATTENTION masz doprowadzić 
do takiej reakcji klienta:

„tak, słucham, mogę 
rozmawiać..”

• nie nagrywaj się na pocztę 

głosową

•nie zostawiaj wiadomości do 

przekazania na recepcji

Tu znajduję gotowe przykłady zdań, sformułowań, które 

są podpowiedzią jak realizować ATTTENTION w 

kontakcie z Klientem 

• DZIEŃ DOBRY (CISZA)

•NAZYWAM SIĘ 

•CZY MOŻE PANI ROZMAWIAĆ?

•SPECJALIZUJĘ SIĘ, WSPÓŁRACUJĘ Z…, 

•DZWONIĘ Z REKOMENDACJI PANI…..

•ZWIĘKSZAM……

•ROZWIJAM……..

•PODNOSZĘ…

•ZABEZPIECZAM…

•ZMNIEJSZAM…

•OGRANICZAM…

Masz 2 sekundy, aby zdobyć uwagę Twojego klienta

Dlaczego to takie ważne?

• Prowadzono badania w których studenci oceniali efektywność przekazu 

wykładowcy. Przeprowadzono 3 próby. Za każdym razem skracano czas 

oceny. Inna grupa studentów oceniała tych samych prowadzących. Pierwsza 

próba to 15 sekund. Druga próba to 10 sekund. Trzecia próba to 2 sekundy. 

Za każdym razem inni studenci wybierali tego samego prowadzącego. 

Brak przygotowania to przygotowanie do porażki

Aplikacja mobilna AIDDA (S)….



INTEREST – Jak utrzymać zainteresowanie klienta?

• Jaki problem rozwiązuje Twój 
produkt?

• Na rekomendację kogo możesz 
się powołać dzwoniąc do nowego 
klienta?

•Jakie zadasz klientowi pytanie?

•Co powiesz, aby wzbudzić 
zainteresowanie?

INTEREST masz doprowadzić 
do takiej reakcji klienta:

„tak, to ciekawe, proszę 
powiedzieć coś więcej…”

• nie mów zbyt wiele

•nie przesyłaj mail na ogólny 

adres biuro@abc.com

Tu znajduję gotowe przykłady zdań, sformułowań, które 

są podpowiedzią jak realizować INTEREST w kontakcie 

z Klientem 

• OD 3,5,20 LAT ZAJMUJĘ SIĘ

•PRAGNĘ ZAANGAŻOWAĆ PANIĄ …. 

•CHCĘ ZACIEKAWIĆ PANA……….

•CZY TEMAT ZWIĄZANY Z (ZYSKAMI, 

OSZCZĘDNOŚCIAMI) BYŁBY DLA PANA 

CIEKAWY?

•JAK ROZWIĄZUJE PAN PROBLEM……?

•CZY ZNAJDZIE PAN CZAS NA SPOTKANIE 

W NAJBLIŻSZY WTOREK?

•CHĘTNIE PODJADĘ, ABY OMÓWIĆ 

SPRAWY OSOBIŚCIE I ZADEMONSTROWAĆ 

JAK DZIAŁA MOJE ROZWIĄZANIE

Handlowiec najbardziej obawia się odrzucenia i porażki. Jest tylko jeden sposób aby tę obawę zmniejszyć. Systematycznie musisz 

narażać się na odrzucenie

Dlaczego to takie ważne?

• Z badań wynika, że klienci przestają się nudzić i liczyć czas, kiedy sami 

mówią. Zatem, aby pozyskać ich zainteresowanie zadaj jedno, dwa pytania i 

przestań mówić. Kiedy mówi klient masz czas i kontrolę nad rozmową. 75% 

handlowców nie zadaje żadnych pytań w etapie INTEREST.  

Jaka jest Twoja obietnica wartości?

Aplikacja mobilna AIDDA (S)….



DESIRE – Jak wzbudzić pragnienie klienta?

• Jak możesz zaangażować 
klienta w Twój produkt?

• Jak możesz umożliwić klientowi 
doświadczenie Twojego 
produktu?

•Czy prowadzisz pokazy jak 
działa Twój produkt?

DESIRE masz doprowadzić do 
takiej reakcji klienta:

„tak, bardzo tego potrzebuję, 
podoba mi się, to jest to czego 
szukam”

• nie mów klientowi co jest dla 

niego najlepsze

•nie czekaj zbyt długo na 

przejście do zamknięcia 

sprzedaży 

Tu znajduję gotowe przykłady zdań, sformułowań, które 

są podpowiedzią jak realizować DESIRE w kontakcie z 

Klientem 

• PRZEŚLĘ DO PANI…

•PROSZĘ, ABY PAN …. 

•CO BY PAN ZROBIŁ……….

•JAK OCENIA PAN PRZYDATNOŚĆ…..?

•JAK ROZWIĄZUJE PAN PROBLEM……?

•PROSZĘ DOŚWIADCZYĆ…….

•JAKIE SĄ PANA REFLEKSJE?

•CZY JEST PANI ZADOWOLONA?

Każdy klient podejmuje decyzję emocjonalnie a następnie potwierdza swój wybór poprzez racjonalną argumentację.

Dlaczego to takie ważne?

• Jeśli dobrze poprowadzisz DESIRE zobaczysz na twarzy Twojego 

rozmówcy uśmiech, rozluźnienie, akceptację. Gdybyś w tym momencie wyjął 

zamówienie to klient by je podpisał. Dlatego tak ważne jest, aby nie stracić 

pozytywnego wrażenia i szybko przejść do finalizacji transakcji.  

Czy Twoi klienci podejmują decyzję racjonalnie czy emocjonalnie?

Aplikacja mobilna AIDDA (S)….



DECISION – Jak zamykać sprzedaż?

• Kiedy jest najlepszy moment, 
aby zamknąć sprzedaż?

•Kiedy masz największy DESIRE 
klienta?

• Jaka reakcja klienta jest 
sygnałem zakupowym?

•Czy wiesz dlaczego Twój klient 
kupuje?

DECISION masz doprowadzić do 
takiej reakcji klienta:

„tak, decyduję się, gdzie mam 
podpisać? Gdzie mam przelać 
pieniądze?”

• nie uśmiechaj się podczas 

zamykania sprzedaży

•nie mów zbyt wielu słów 

podczas zamykania sprzedaży

Tu znajduję gotowe przykłady zdań, sformułowań, które 

są podpowiedzią jak realizować DECISION w kontakcie 

z Klientem 

• PRZYGOTUJĘ UMOWĘ…

•CZY DECYDUJE SIĘ PANI?…. 

•NA JAKIE BARIERY MOŻEMY NAPOTKAĆ?

•CO BĘDZIE DECYDOWAĆ O WYBORZE 

FIRMY?

•PAMIĘTAM, ŻE WAŻNE DLA PANI BYŁY 

NAST.ĘPUJĄCE KRYTERIA?

•KIEDY MAM ZAPLANOWAĆ DOSTARCZENIE 

PRODUKTU?

•PROSZĘ TUTAJ PODPISAĆ

Nie podejmuj decyzji za klienta, że dziś nie zdecyduje się kupić. 

Dlaczego to takie ważne?

• Spotyka się dwóch sprzedawców około godziny 16. Jak Ci poszło? Pyta 

pierwszy. „Świetnie miałem inspirujący dzień, wiele wspaniałych rozmów.” 

odpowiada drugi i pyta: „A Tobie?” „U mnie cudownie, też nic nie sprzedałem”

Brian Tracy „Psychologia Sprzedaży”

Nie akceptuj kiedy Twój klient mówi: „Zastanowię się”

Aplikacja mobilna AIDDA (S)….



ACTION – Jak przechodzić do działania?

• Wykorzystaj zasadę legalizmu 
czyli to co jest zapisane ma 
większą siłę zobowiązania

• Uzyskaj potwierdzenie 
zamówienia, zamówienie, zadbaj 
o przesłanie umowy i podpisanie 
jej z klientem

• Umów się kiedy i gdzie 
dostarczysz swoje rozwiązanie

•Upewnij się, czy klient podpisał 
umowę, wpłacił pieniądze

DECISION masz doprowadzić do 
takiej reakcji klienta:

„ok, gdzie mam podpisać?”

• nie czekaj dłużej niż to 

konieczne

•nie umawiaj się jedynie ustnie

Tu znajduję gotowe przykłady zdań, sformułowań, które 

są podpowiedzią jak realizować ACTION w kontakcie z 

Klientem 

• GDZIE MAM PRZESŁAĆ UMOWĘ…

•OMÓWMY ZASADY DOSTAWY…. 

•PROSZĘ O WPŁATĘ DO DNIA…..

•JAK MOŻEMY ROZPOCZĄĆ REALIZACJĘ 

ZLECENIA?

•CO DLA PANI JEST WAŻNE W REALIZACJI 

PROJEKTU?

•JAK MOŻEMY SPRAWNIE PODPISAĆ 

UMOWĘ?

Badania wykazują, że 50% klientów rezygnuje z transakcji po podjęciu pozytywnej decyzji o zakupie. Najczęstszym powodem jest strach. 

Dlaczego to takie ważne?

• Strach przed wydaniem pieniędzy jest powodem dlaczego klienci nawet po 

deklaracji, że kupią powstrzymują się od przelania pieniędzy. Główna obawa 

dotyczy lęku przed przyszłością i jest odruchem emocjonalnym. Czasem 

obawę tę zasieje konkurencja pokazując Twoje rozwiązanie w gorszym 

świetle. Czasem klient przestraszy się słuchając radia czy oglądając telewizję 

w której dziennikarz wieści kryzys i głęboką zapaść.

Kiedy usłyszysz „tak” od Twojego klienta nie masz wiele czasu, aby podpisać umowę. Klient może się rozmyślić.

Aplikacja mobilna AIDDA (S)….



SATYSFACTION – Jak dbać o satysfakcję klienta?

• Zawsze poproś o referencję

• Zawsze zapytaj czy możesz 
powołać się na rekomendację 
Twojego klienta?

• Zawsze zapytaj o satysfakcję 
klienta

•Zawsze bądź przygotowany do 
następnej sprzedaży.

SATYSFACTION masz 
doprowadzić do takiej reakcji 
klienta:

„super, chętnie udzielę Panu 
rekomendacji, co u Pana 
nowego? Co mógłby mi Pan 
zaproponować?”

• nie zapominaj o satysfaction

•nie koncentruj się na sprzedaży 

w tym etapie

•nie naciskaj, nie wywieraj presji

Tu znajduję gotowe przykłady zdań, sformułowań, które 

są podpowiedzią jak realizować SATYSFACTION w 

kontakcie z Klientem 

• CZY JEST PANI ZADOWOLONA Z ZAKUPU?

•CO MOGLIBYŚMY ZROBIĆ INACZEJ?

•CZY ZGODZI SIĘ PANI NA UDZIELENIE MI 

REFERENCJI?

•CZY POLECIŁABY PANI MNIE INNEMU 

KLIENTOWI?

•PAMIĘTAM, ŻE PANI WAŻNĄ POTRZEBĄ 

BYŁO……, CZY MOGĘ ZAPREZENTOWAĆ 

MÓJĄ PROPOZYCJĘ?

Pamiętaj zadowolony klient to potencjalnie 3-5 nowych klientów w Twojej sprzedaży 

Dlaczego to takie ważne?

• Badania wykazują, że 75% handlowców nie przeprowadza rozmowy 

relacyjnej, której celem jest zadbanie o satysfakcję klienta. Satysfaction to 

etap procesu sprzedaży, w którym możesz otworzyć sprzedaż nowego 

produktu lub pozyskać referencję. Zawsze przeprowadź ten etap procesu 

sprzedaży

10% Twoich klientów zapewni Ci 90% Twoich sprzedaży. Czy to prawda? 

.


