
 
 

Zawartość materiałów szkoleniowych:  

 
SPRZEDAŻ POWIERZCHNI REKLAMOWYCH  

Sprawdzone i skutecznie metody zdobywania reklamodawców 
 

Opis szkolenia; Korzyści dla uczestników i wydawców 

 

POWIERZCHNIE REKLAMOWE  

Powierzchnie reklamowe – czyli co tak naprawdę sprzedajesz  

Powody zakupu powierzchni reklamowych  

Ćwiczenie 

Korzyści z zakupu powierzchni reklamowych  

Korzyści dla czytelników/odbiorców  

Korzyści dla klienta wydawnictwa  

Kryteria wyboru mediów i rodzaju promocji  

Kiedy reklamodawca kupi oferowaną powierzchnię?  

Mocne i słabe strony reklam w poszczególnych mediach  

 

ORGANIZACJA SPRZEDAŻY  

Najważniejszy element w sprzedaży powierzchni reklamowych  

Analiza własnej oferty reklamowej 

Kluczowe elementy oferty 

Czym się wyróżnić od ofert konkurencyjnych 

Ćwiczenie 

Jak i gdzie szukać reklamodawców 

Etapy sprzedaży powierzchni reklamowych 

Poznanie zakresu działalności klienta 

Nawiązanie kontaktu przez telefon i umówienie się na spotkanie  

Punkty zaczepienia w rozmowie telefonicznej 

Zdobycie zaufania  

Rozpoznanie potrzeb klienta 

Zaprezentowanie oferty  

Wyeliminowanie zastrzeżeń  

Sfinalizowanie transakcji  

 

ROZMOWY Z POTENCJALNYMI KLIENTAMI  

Obiekcje klientów 

Nie, dziękujemy. 

A ile to kosztuje? 

To dla nas za drogo 

Brak informacji w ofercie 

Na razie nie mamy pieniędzy na reklamę 

Wyczerpaliśmy nasz budżet na reklamę 

Dziękujemy za ofertę, teraz nie jesteśmy zainteresowani 

Ciekawa propozycja, ale nie mamy pewności,  czy w naszym przypadku przyniesie efekty  

Na razie nie myślimy o reklamie, mamy mało klientów 

Dobra oferta, ale raczej zdecydujemy się za jakiś czas 

Musimy skonsultować ofertę wewnętrznie  

Dlaczego nie kupują u nas? 

Ćwiczenie  

Błędy sprzedawcy powierzchni reklamowych 

Ćwiczenia 

 

ELEMENTY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI 

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 

Postawa; Kontakt wzrokowy; Głos; Zakłócenia językowe i pustosłowia; Mimika; 

Gestykulacja; Język perswazji;  

Sztuka zadawania pytań; Ćwiczenia 
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Kapitał zakładowy w wysokości 60000 PLN w całości opłacony 
                         Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII W.G.K.R.S. 

 

 

 

 

 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza lub wymaganych danych na adres szkolenia@gration.pl  

 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Zamawiam: 

 Umawianie spotkań handlowych     liczba egz.: …………….. 

 Sprzedaż powierzchni reklamowych    liczba egz.: …………..… 

 Rozmowy windykacyjne przez telefon    liczba egz.: …………….. 

 Jak napisać strategię marketingową i wizerunkową       liczba egz.: …………….. 

Cena 1 egzemplarza: 307,50 zł. brutto  

Wartość zamówienia: ………………… 
 

Dane Zamawiającego: 

Firma* 
 

 

Ulica/Kod/Miasto 
 

 

Imię i nazwisko osoby 

zamawiającej 

 

Telefon  

E-mail  

NIP  

Adres dostarczenia 

materiałów 

 

* Imię i nazwisko w przypadku osoby prywatnej 

 

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem VAT. 
 

 

 
 

 

 
........................., dnia .................                            ……………………………….                           ……………………………….. 

      Miejscowość, data                                    Pieczęć firmy                                          Podpis osoby upoważnionej 

 

 

1. Warunkiem zakupienia materiałów szkoleniowych jest przesłanie do Gration niniejszego formularza zamówienia na adres szkolenia@gration.pl. 

2. Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank 35 2490 0005 0000 4520 9977 7760 w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

3. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i dostarczona razem z materiałami szkoleniowymi. 

4. Materiały szkoleniowe wysyłane są bezzwłocznie w dniu zaksięgowania wpłaty. 

5. Koszt wysyłki pocztowej pokrywa Gration Sp. z o.o. 
6. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkolenia przez Gration Sp. z 

o.o. lub inne podmioty współpracujące - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  z 1997 r.). 

mailto:szkolenia@gration.pl

