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ROZDZIAã 1.

SPRZEDAēOWE
„SKY IS THE LIMIT”, CZYLI
JAK CELE STAJð SIõ…
NO WãAćNIE, CZYM?
Wielkie umysõy majÇ cele, inni majÇ Ģyczenia.
Washington Irving

Jestem zagorzaõym or×downikiem stawiania trudnych
pyta÷, które z pozoru noszÇ znamiona prostoty, a nawet
infantylnoĉci. UwaĢam bowiem, Ģe zarówno w Ģyciu, biznesie, jak i sprzedaĢy wielu z nas uprawia pewien rodzaj
intelektualnego i mentalnego surfingu. Tak jak surfer na
wodzie ĉlizgamy si× po waĢnych poj×ciach i zagadnieniach, nie dotykajÇc istoty rzeczy, bojÇc si×, tak jak surferzy wõaĉnie, wpaĉÉ do wody. A moĢe ta zimna niekiedy
woda b×dzie dla nas orzeĠwieniem? W ciÇgõym Ģyciowym
biegu znajdziemy moment uwaĢnoĉci, jak piszÇ Robert
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Krool i Jarosõaw Sikora w ksiÇĢce Na okruchach uwaĢnoĉci1.
UwaĢnoĉci, która pozwoli nam pozbyÉ si× tych wszystkich
elementów, które zarówno wzmacniajÇ nasze ego, jak
i je pogn×biajÇ. Obraz, który wówczas zobaczymy, b×dzie
moĢe nie do ko÷ca krzepiÇcy, ale mamy szanse w sposób ĉwiadomy rozpoczÇÉ nowy etap w naszym codziennym funkcjonowaniu.
Wielokrotnie w pracy z moimi klientami (czy to na sali
szkoleniowej, czy jako interim manager) pytam o z pozoru
najprostsze zagadnienia i procesy. Pytania proste, jak
si× wielu wydaje (np.: „Kim jest mój klient?”, „Czym jest
sprzedaĢ?”, „Co tak naprawd× sprzedaj× klientowi?”), po
dõuĢszym zastanowieniu tworzÇ intelektualne wyzwanie.
Zadawajmy wi×c sobie pytania, zmuĉmy si× do ĉwiadomej refleksji w obszarze, który jest dla nas waĢny.
WracajÇc do pyta÷ z pozoru õatwych, a w istocie trudnych:
wiele razy zdarzyõo mi si× pytaÉ moich klientów, kiedy
zaczyna si× sprzedaĢ. Odpowiedzi, jakie padajÇ, sÇ wypadkowÇ doĉwiadczenia, branĢy, stanowiska i pozycji w firmie.
Dla mnie sprzedaĢ rozpoczyna si× na etapie formuõowania celów. Wprawdzie od dawna tworz× produkty, starajÇc
si× odpowiadaÉ na potrzeby moich potencjalnych klientów, ale przez wiele lat funkcjonujÇc w dziaõach sprzedaĢy,

1

R. Krool, J. Sikora, Na okruchach uwaĢnoĉci. Presja a uĢytecznoĉÉ,
Warszawa 2014.
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otrzymywaõem produkt gotowy, który po prostu miaõem
sprzedaÉ. I wõaĉnie ten etap, gdy otrzymujemy gotowy
do sprzedaĢy produkt czy teĢ usõug×, chciaõbym uczyniÉ
punktem wyjĉcia do moich dalszych refleksji.
FormuõujÇc cele sprzedaĢowe (majÇc rzecz jasna gotowy
produkt i mniejsze bÇdĠ wi×ksze wsparcie marketingowe),
wiemy, dokÇd zmierzamy i nawet gdy nie dojdziemy do
zaõoĢonego miejsca, to droga zostaõa wytyczona, a my
(handlowcy i menedĢerowie zarzÇdzajÇcy sprzedaĢÇ)
mamy materiaõ do analizy, by nast×pnym razem dotrzeÉ
do celu.
Formuõowanie celów to zadanie trudne. Jak bardzo, wiedzÇ tylko ci, którzy si× z nim zmierzyli. Kluczowymi poj×ciami sÇ tutaj pokora i wõaĉciwe przygotowanie koncepcyjne. Na jednym celu, wyraĢonym okreĉlonÇ liczbÇ,
wskaĠnikiem, procentem czy teĢ zestawem dziaõa÷ do
wykonania, skupiajÇ si×: handlowiec (jego aspiracje, plany,
deficyty i obszary do rozwoju), menedĢer (ze swoim sposobem zarzÇdzania) oraz wõaĉciciel, zarzÇd czy teĢ akcjonariusze (ze swoimi planami, z wizjami rozwoju i zysku).
W obecnych czasach formuõowanie celów oprócz wyĢej
wymienionych elementów wymusza równieĢ koniecznoĉÉ
zauwaĢenia trendów i zjawisk, jakie funkcjonujÇ na rynku
(rynek klienta, duĢa fluktuacja klientów pomi×dzy poszczególnymi dostawcami, brak lojalnoĉci, pojawiajÇce
si× lub kreowane od podstaw coraz to nowe potrzeby).
15
Kup książkę

Poleć książkę

SPRZEDAġ BEZ MITÓW

Zdobycie klienta samo w sobie nie jest wyczynem. Najbardziej poĢÇdanym i efektywnym biznesowo modelem
wspóõpracy jest zdobycie i utrzymanie go w naszym
„portfelu” oraz nawiÇzanie relacji o takiej jakoĉci, by staÉ
si× dla klienta kluczowym dostawcÇ.
Jak zatem wyznaczaÉ cele handlowcom? Jak pogodziÉ
ambitne z realnym?
Jeĉli, Drogi Czytelniku, myĉlisz, Ģe przeczytasz w tym
momencie zbyt dõugÇ i nudnawÇ gaw×d× na temat metody
SMART, zapisywania celów, a póĠniej ich weryfikacji,
jesteĉ w bõ×dzie. Jak wspomniaõem we wst×pie, nie jest to
podr×cznik.
ġeby wytyczyÉ cele, naleĢy najpierw „wyczyĉciÉ pole”
i zmierzyÉ si× z kilkoma refleksjami.

Cel sprzedaĔowy
nie jest sztukñ samñ w sobie
MenedĢer sprzedaĢy (w randze team leadera, kierownika,
koordynatora, dyrektora czy teĢ prezesa) przy wyznaczaniu celów zespoõom sprzedaĢowym powinien, po pierwsze,
mieÉ na wzgl×dzie fakt, Ģe formuõowanie celów nie jest
sztukÇ samÇ w sobie. Cel powinien wpisywaÉ si× w okreĉlony plan i w strategi× firmy. Niestety, bardzo cz×sto
menedĢerowie wyznaczajÇ cele w sposób bezrefleksyjny,
w oderwaniu od realiów rynkowych, aktualnej kondycji
16
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firmy czy teĢ zespoõu sprzedaĢowego, którym w tym
momencie zarzÇdzajÇ. Na przykõad wyznaczenie przedstawicielowi handlowemu w branĢy budowlanej celu w postaci zdobycia 50 nowych klientów w miesiÇcu na rynku,
jakim jest maõe, sõabe gospodarczo województwo, to nie
cel, ale miraĢ.

Przy wyznaczaniu celów naleĔy pamiötaè,
Ĕe pracujemy z ludĒmi i Ĕe ci ludzie
majñ te cele realizowaè
Podczas wyznaczania celów naleĢy mieÉ równieĢ ĉwiadomoĉÉ, Ģe kaĢdy z podlegõych handlowców to osobny
byt (ma okreĉlone preferencje zachowa÷, indywidualny
styl funkcjonowania, dziaõa na konkretnym rynku, reprezentuje okreĉlone nastawienie, ma lepsze i gorsze dni;
wszak, jak mawia Jacek Walkiewicz, „czõowiek nie jest
sklepem caõodobowym i czasami musi si× zamknÇÉ na
Ģyciowy remanent, wyrzucajÇc to co przeterminowane
i nieaktualne”). Miejmy na wzgl×dzie, Ģe wi×kszoĉÉ osób
pracujÇcych w sprzedaĢy robi to zamiast czegoĉ — mieli
byÉ prawnikami, lekarzami, muzykami (moĢna w tym
miejscu wpisaÉ jakikolwiek zawód) i ze stuprocentowÇ
pewnoĉciÇ znajdziemy takiego handlowca czy menedĢera
sprzedaĢy, który kiedyĉ miaõ byÉ kimĉ z nich wõaĉnie,
a dzisiaj, tak naprawd× po trosze z przypadku, po trosze
w wyniku zbiegu okolicznoĉci, staõ si× handlowcem. Losem
17
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przyszõego handlowca rzÇdzi przypadek, zbieg okolicznoĉci, czasem proza Ģycia. Sprzedawaõem kiedyĉ publikacje prawne i systemy informacji prawnej razem z byõym
proboszczem jednej z podkrakowskich parafii — siõa
Ģycia poza stanem kapõa÷skim okazaõa si× silniejsza niĢ
powoõanie.
RolÇ ĉwiadomego menedĢera jest tak wytyczyÉ cel i w taki
sposób pracowaÉ z handlowcem, aby krzewiÉ odpowiednie nastawienie i nawyki. Pami×taj bowiem, Ģe róĢnica
pomi×dzy tymi, którzy zaszli daleko, od tych, którzy zaszli
blisko, to wõaĉciwe nawyki. Nawyki rozwaĢane na poziomie najbardziej elementarnych czynnoĉci handlowca,
poczÇwszy od wyznaczania tras, umawiania i potwierdzania spotka÷, wypeõniania CRM (ang. customer relationship management), pipeline’u czy jakiegokolwiek innego
narz×dzia wspierajÇcego sprzedaĢ, sko÷czywszy na analizie informacji põynÇcych z rynku i wdraĢaniu na tej podstawie okreĉlonych strategii dziaõania.
Chc× zwróciÉ uwag× równieĢ na inny aspekt wyznaczania celów w sprzedaĢy, mianowicie zjawisko, które bardzo
cz×sto pojawia si× w rozmowach handlowców z przeõoĢonymi. Mam tutaj na myĉli fraz× sky is the limit. Nie
pami×tam, kiedy usõyszaõem jÇ pierwszy raz, ale pami×tam doskonale, Ģe uĢywaõem jej niemal na co dzie÷.
Mityczne sky is the limit wykorzystywaõem równieĢ przy
okazji rekrutacji, a Ģe przeszedõem ich (z róĢnym skutkiem)
18
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wiele, te cztery sõowa wielokrotnie towarzyszyõy mnie
i mojej drodze handlowej. Pracownicy dziaõu HR lub menedĢerowie sprzedaĢy prowadzÇcy spotkania rekrutacyjne
w wi×kszoĉci przypadków uwielbiali tego sõuchaÉ. Ba,
jestem w stu procentach przekonany, Ģe w trakcie jednej
z rozmów rekrutacyjnych te wõaĉnie sõowa byõy kluczem
do sukcesu. Zostaõem peõnomocnikiem zarzÇdu spóõki
dziaõajÇcej na rynku nowych technologii. Jeden z prezesów usõyszaõ to, co chciaõ usõyszeÉ, a Ģe przez caõe swoje
zawodowe Ģycie funkcjonowaõ na põaszczyĠnie wraĢenia,
wizji i chwilowej ekstazy, te cztery sõowa trafiõy w jego
gusta. Wypowiedziaõem owo sky… zupeõnie nieĉwiadomie,
a osoba przeprowadzajÇca ze mnÇ wspomnianÇ rozmow×
byõa tak podekscytowana, Ģe nalegaõa, bym pojawiõ si×
w nowej pracy nazajutrz. Byõo to oczywiĉcie niemoĢliwe,
poniewaĢ najpierw musiaõem poĢegnaÉ si× z poprzednim
pracodawcÇ, niemniej jednak uĢycie tej krótkiej i chwytliwej frazy sprawdziõo si×. Miaõo pokazywaÉ, jaki to jestem
zmotywowany, nastawiony na sukces, a moje plany,
a w konsekwencji ich realizacja, zasadzajÇ si× gdzieĉ
w okolicach stratosfery, jeĉli nie wyĢej.
W rzeczywistoĉci byõo to tak naprawd× pustosõowie. Z perspektywy lat zmuszony jestem przyznaÉ sam przed sobÇ,
Ģe ta praca na stanowisku peõnomocnika zarzÇdu byõa
pomyõkÇ. Nie odnajdywaõem si× w niej ani w aspekcie
handlowym, ani teĢ w organizacji, w której przyszõo mi
funkcjonowaÉ. Zabrakõo zwykõej „sprzedaĢowej chemii”
19
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pomi×dzy mnÇ, dobrym (bo tak si× oceniam) handlowcem,
a wspóõpracownikami, produktem i wreszcie branĢÇ, która
od momentu wspomnianej wyĢej rozmowy rekrutacyjnej
staõa si× mojÇ codziennoĉciÇ przez kilkanaĉcie kolejnych
miesi×cy. Dziĉ wiem, Ģe wyrzÇdziõem sobie krzywd× —
straciõem ponad rok sprzedaĢowego Ģycia, autentycznie
m×czÇc si× i szukajÇc pokõadów energii i motywacji niejako
wbrew sobie, na przekór tego, co podpowiadaõ mi zdrowy
rozsÇdek i co mówiõy niezaprzeczalne fakty w postaci
moich nie do ko÷ca satysfakcjonujÇcych wyników i pogarszajÇcej si× atmosfery na linii zarzÇd – peõnomocnik zarzÇdu. Krzywd× wyrzÇdziõem równieĢ firmie — wszak byõa
zmuszona mi põaciÉ niemaõe pieniÇdze, a byÉ moĢe gdyby
nie owo sky is the limit, nie otrzymaõbym tej pracy, na moje
miejsce przyszedõby handlowiec, który lepiej by si× w niej
odnalazõ. Ja zaĉ pozostaõbym w poprzednim miejscu, byÉ
moĢe nie idealnym, ale bez wÇtpienia przynoszÇcym mi
satysfakcj× nieporównywalnie wi×kszÇ aniĢeli zmiana,
którÇ tutaj staram si× opisaÉ.
JeĢeli, Drogi Czytelniku, czytajÇc te sõowa, odnajdujesz
w swoim sprzedaĢowym CV podobne momenty, mam
nadziej×, Ģe mnie rozumiesz. W naturze handlowców jest
stale obecny element poszukiwania, rozwoju i zmiany,
wielu z nas dziaõa wedle zasady: „Baõagan, którego jeszcze nie znam, jest na pewno lepszy od baõaganu, który
znam”, momentami zaklinamy rzeczywistoĉÉ i nie doceniamy obecnego stanowiska, wyolbrzymiajÇc deficyty, jed20
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noczeĉnie nie potrafiÇc doceniÉ niezaprzeczalnych atutów.
Wielu z nas myĉli, Ģe chwytliwa fraza, którÇ opisuj×, nie
zaszkodzi, a nawet moĢe pomóc przy zdobyciu kolejnej
pracy polegajÇcej na odwiedzaniu ludzi i speõnianiu ich
marze÷ (jak mawia kilku moich znajomych trenerów) lub
teĢ pomoĢe zako÷czyÉ spotkanie z przeõoĢonym w pozytywnym klimacie.
Z czasem jednak, gdy stanowiska, które zajmowaõem,
sytuowaõy si× coraz wyĢej w korporacyjnej hierarchii,
a i ĉwiadomoĉÉ funkcji, jakÇ peõni×, rosõa, zaczÇõem organicznie nie cierpieÉ tych sõów. Wiedziaõem bowiem, jaka
jest intencja osoby, która te „magiczne” w jej mniemaniu
sõowa wypowiada, i do czego mogÇ one doprowadziÉ.
Zazwyczaj prowadziõy do niczego, do nie do ko÷ca zrealizowanego planu, do wykr×tów i tõumacze÷ o specyficznym
rynku, trudnym kliencie, konkurencji, cenie oraz podobnych zjawiskach, które stan×õy na przeszkodzie handlowcowi, by zrealizowaÉ plan w danym miesiÇcu czy kwartale.
Daniel Kahneman w ksiÇĢce Puõapki myĉlenia. O myĉleniu
szybkim i wolnym2 omawia koncepcj× fast thinking, czyli
szybkiej bezrefleksyjnej reakcji na okreĉlony bodziec. Owo
sky is the limit to dla mnie rodzaj intelektualnego pistoletu, jaki handlowiec odbezpiecza i uĢywa, by strzeliÉ

2

D. Kahneman, Puõapki myĉlenia. O myĉleniu szybkim i wolnym,
Pozna÷ 2012.
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skojarzeniowym nabojem. Nabojem, który w jego intencji
ma byÉ odpowiedziÇ na zadane przez przeõoĢonego pytanie co do planów, ich realizacji i bieĢÇcej pracy, która
w przypadku handlowca ma przynieĉÉ mierzalny efekt.
Efekt w postaci konkretnej liczby, procentu, zestawu dziaõa÷ czy teĢ banknotów drukowanych przez Narodowy Bank
Polski lub jakiegokolwiek innego emitenta.
Sam alergicznie reaguj× na tego rodzaju stwierdzenia i sÇ
one dla mnie takim j×zykowym jajem Fabergé (pi×kne
opakowanie i nic poza tym). Zarabianie duĢych pieni×dzy, realizowanie planów sprzedaĢowych to istota pracy
handlowca. NaleĢy mierzyÉ wysoko. IĉÉ pod prÇd. Nie
zwaĢaÉ na konkurencj×. Stay hungry, stay foolish (z ang.
pozosta÷cie gõodni nowych wyzwa÷ i naiwni) — powiedziaõ Steve Jobs podczas przemówienia na Uniwersytecie
Stanforda w 2005 r., ale uĢywanie owego sky… pokazuje,
Ģe handlowiec nie ma tak naprawd× Ģadnego planu i Ģadnej strategii dziaõania. Ma wizj×, niestety bardzo mglistÇ,
a jak powiedziano kiedyĉ, wizja bez strategii to halucynacje, to tylko pomysõ, który ma maõe szanse na powodzenie.
ZarzÇdzajÇc zespoõami sprzedaĢowymi, nie cierpiaõem
wyraĢenia sky is the limit. DuĢo bardziej ceniõem odpowiedĠ, która dawaõa okreĉlonÇ kwot×, opis zestawu dziaõa÷ do wykonania, nawet jeĢeli do wspomnianego nieba
byõo daleko.
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Jak reagowaè na frazö „sky is the limit”?
Sky is the limit to byÉ moĢe z pozoru niegroĠna bro÷
w r×kach handlowca. Bywa jednak i tak, Ģe jest symptomem gõ×bszych zmian w jego nastawieniu i psychice (tak
mocno wystawionej na prób× w codziennej pracy). Wspomniana fraza jest w mojej opinii niebezpieczna zarówno
na etapie rekrutacji, jak i w toku pracy handlowca w organizacji. Wykazuje ona brak umiej×tnoĉci planowania,
zostawianie rezultatów sprzedaĢowemu „chciejstwu” i bliĢej nieokreĉlonym czynnikom, które zazwyczaj nie przynoszÇ jakiegokolwiek sukcesu. Sky is the limit moĢe byÉ
równieĢ syndromem wypalenia i zupeõnego braku motywacji u handlowca. UĢywajÇc jej, chce on po prostu, by jego
przeõoĢony si× od niego odczepiõ. Centrum jego percepcji
jest juĢ gdzie indziej. ByÉ moĢe w domu, w innej juĢ powoli
organizowanej pracy, albo nie ma tej percepcji nigdzie,
a handlowiec biernie trwa w zespole, który mentalnie juĢ
dawno opuĉciõ.
BÇdĠmy zatem czujni na t× fraz×, zarówno wypowiadajÇc jÇ, jak i wtedy, gdy dociera ona do naszych uszu, a my
wyst×pujemy w roli menedĢera czy teĢ pracownika dziaõu
HR przeprowadzajÇcego rozmow× rekrutacyjnÇ. Dante Alighieri w Boskiej komedii przytacza sõowa wyryte na bramie
piekielnej: „Ty, który wchodzisz, Ģegnaj si× z nadziejÇ”
i mój handlowiec, wypowiadajÇc te sõowa, teĢ moĢe powoli
ĢegnaÉ si× z nadziejÇ. JeĢeli owo sky is the limit to tylko
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pustosõowie i nie ma w tym pi×knym mieniÇcym si× bõ×kitem napisie planu, zestawu dziaõa÷, konkretnych harmonogramów czy teĢ liczb, jego droga w moim zespole
wõaĉnie si× ko÷czy, a w przypadku rekrutacji nawet si× nie
zacz×õa.
Jak uniknÇÉ sprzedaĢowego sky is the limit?
JeĢeli jesteĉ handlowcem:
1. Przede wszystkim wyrzuÉ ze swojego sõownika
wspomnianÇ fraz×.
2. Unikaj sprzedaĢowego chciejstwa — uwaĢnie planuj
cele sprzedaĢowe, biorÇc pod uwag× dokõadne dane
i rzeczywisty potencjaõ klientów, i nie przyjmuj
postawy „jakoĉ to b×dzie”. Szcz×ĉcie jest waĢnym
czynnikiem zarówno w Ģyciu, jak i sprzedaĢy,
ale nie moĢe byÉ fundamentem Twoich dziaõa÷.
3. Nie bój si× przyznaÉ, Ģe byÉ moĢe obecny miesiÇc,
kwartaõ czy jakikolwiek inny okres rozliczeniowy
zapowiada si× marnie, i zaraz po tej szczerej
„rozmowie” ze sobÇ rozpocznij plan wdraĢania
dziaõa÷ majÇcych na celu odwrócenie tej Ġle rokujÇcej
perspektywy.
JeĢeli jesteĉ menedĢerem zarzÇdzajÇcym zespoõem sprzedaĢowym:
1. SõyszÇc sky is the limit, oce÷ dokõadnie plan, potencjaõ
i rzeczywiste moĢliwoĉci Twojego handlowca.
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2. PoleÉ swojemu podwõadnemu dokõadne zweryfikowanie
ustalonego planu i potencjaõu klientów, najlepiej
w formie raportu. I nie szkodzi, jeĢeli ponowna
prognoza b×dzie diametralnie gorsza aniĢeli
poprzednia. Lepiej opieraÉ si× na realistycznym
planie, a nie na sprzedaĢowym koncercie Ģycze÷.
3. Zastanów si× nad wprowadzeniem w swoim zespole
zasady zera tolerancji dla braku dokona÷
i konsekwentnie jÇ egzekwuj. Sky is the limit jest
niezwykle cz×sto jednym z narz×dzi, jakie ma
za zadanie mydliÉ oczy przeõoĢonemu i ukrywaÉ
rzeczywisty stan zarówno w sferze prognoz, realnych
wyników, jak i dziaõa÷.
4. SõyszÇc sky…, spójrz na swojego handlowca od strony
mentalnej. ByÉ moĢe wõaĉnie tam rodzi si× lub juĢ
doskonale rozwija problem, z którym b×dziesz musiaõ
si× zmierzyÉ.
5. Miej caõy czas na uwadze, Ģe ĉwiat biznesu,
a w konsekwencji sprzedaĢy, róĢni si× nieco od tabelek
w Excelu. ByÉ moĢe Twój styl zarzÇdzania, komunikacji
czy teĢ wyznaczania celów wymusiõ na Twoich
handlowcach posõugiwanie si× tÇ nierealnÇ i banalnÇ
frazÇ.
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