
 

TWÓJ MÓZG – TWOJE ZYSKI 
- neuroekonomia w służbie sprzedaży 

Tajemniczy klimat, ryzyko,  

adrenalina, wielkie emocje  

i… olbrzymie pieniądze.  

 

 

 

 

zaprasza na wyjątkową formułę  

treningu umiejętności sprzedaży  

i negocjacji dla handlowców! 



 

Perspektywa dużych pieniędzy… m.in. 

 włada mózgiem 

 wpływa na ocenę sytuacji 

 powoduje złe postrzeganie możliwości i skłonnośd do błędnych decyzji… 

I u klientów i u handlowców! 

Kto wygrywa kto przegrywa? 

Jak sprawid by zyski odniosły obie strony?  

Sprawdzenie 

predyspozycji 

do ryzyka z kartĄ  

w rĘku 



 

Przy dokonywaniu wyboru kierujemy się  

w 80-90% emocjami i intuicją,  

a nie racjonalnymi przesłankami. 

  

Czy mamy świadomośd jak pieniądze  

wpływają na podejmowane  

przez nas decyzje?  

 

 Jak wpływają na decyzje klienta –  

jak przekud to w sukces swój i nabywcy? 

 

Czy istnieje lepsze miejsce,  

aby się  o tym przekonad niż kasyno? 

 

GRY INSTRUKTAŻOWE    

przy ruletce! 



 

POKAZOWA GRA 

BEZGOTÓWKOWA – JAK 

RADZISZ SOBIE  

Z RYZYKIEM? 

REWOLUCYJNE PODEJŚCIE! 

Finalizacji dużych ofert towarzyszą te 

same emocje uaktywniające te same 

części mózgu, co u stałych bywalców 

kasyna. Stąd pomysł przeniesienia uczud, 

technik oraz metod wykorzystywanych 

w kasynach, do świata biznesowych 

negocjacji handlowych. 

  



TWÓJ MÓZG – TWOJE ZYSKI 

- neuroekonomia w służbie sprzedaży 
 

Autorski i jedyny taki w Polsce projekt szkoleo 

z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji  

oraz elementów autoprezentacji proponowany  

w niecodziennej formie w otoczeniu kasyna. 

 

Przygotowany z wykorzystaniem teorii 

podejmowania decyzji, mechanizmów 

funkcjonowania mózgu, technik NLP 

oraz sztuki perswazji, a przede 

wszystkim długoletniego 

doświadczenia w sprzedaży  

i kontaktach z klientem.  

MINI TURNIEJ 

   Z UPOMINKAMI 



Jak wykorzystad wiedzę o emocjach, by wpływad  

na procesy decyzyjne klienta? 

Czym się NIE różni hazardzista od klienta i jak w praktyce 

dad wygrad obu stronom? 

Jak zapanowad nad własnym umysłem w obliczu  

ryzyka straty lub szansy na duży zysk? 

Jak przestad tracid czas na 

nieefektywne, niekooczące się 

finalizacją rozmowy handlowe? 

Jak z iluzji potencjalnych kupujących 

zbudowad własną strategię 

wygrywania? 



 

 

 

 
 

Na te i inne pytania znajdą 

Paostwo odpowiedzi podczas 

innowacyjnego szkolenia! 

 

eksperymenty 

poznawcze przy grze  

w Black-jack’a! 



Tajemniczośd, wizja wielkich wygranych  

i kolorowe światła automatów 

Jak działa nasz mózg w obliczu ryzyka strat  

lub nadziei na zysk? 

Niewolnicy własnych mózgów – kto kim rządzi 

gdy w grze są duże pieniądze? 

Dlaczego nawet laureaci nagród Nobla w ekonomii działają 

niezgodnie z teoriami, które głoszą? 

Dlaczego ta wiedza w sprzedaży jest tak cenna? 

Jak wykorzystad te mechanizmy,  

by pomóc klientowi w decyzji? 

 

   pokazowe 

gry    

instruktaŻowe 



Słaba karta czy as w rękawie? 
 

Mózg sprzedawcy vs mózg klienta – synchronizowanie percepcji. 

Mózg klienta żądny wygranej czy lękający się ryzyka?  

Jak rozpoznad i dopasowad prezentację? 

Jak prezentowad jednoznaczne i spójne  

z interesami klienta cele finansowe? 

Skłonnośd do szarżowania czy wycofania? 

Określanie indywidualnego progu ryzyka w grze handlowej. 

    

Zagadnienia z zakresu: świadomości emocji 

własnych i klienta, podejścia do diagnozy 

potrzeb/problemów, autoprezentacja, język korzyści 

vs język zagrożeo, techniki perswazji i NLP 

 



Oczko, poker, brydż  

- zmiana stołu 

Jak uniknąd długotrwałych rozmów/wizyt  

bez konkretnych deklaracji zakupu?  

Mechanizmy kotwiczenia i wpływania na wynik decyzji. 

Umysł zwycięzcy – jak brak pewności siebie  

wpływa na wynik rozmów handlowych? 

Dlaczego handlowiec boi się momentu zamykania  

sprzedaży? Jak zlikwidowad ten problem? 

 

Poruszane zagadnienia: modelowanie  

i kontraktowanie zachowao klienta, 

wzbudzanie nowych potrzeb, hipnotyczna 

prezentacja oferty 



Całonocna gra w pokera 

Hipnotyczne strategie w służbie dobrych relacji 

- jak zatrzymad klienta? 

Jak „uzależnid”  klienta od naszych usług na długo –  

jak to się robi  w kasynie? 

Style komunikacji – autodiagnoza i strategie zachowao. 

 

 

Tematyka: budowanie zaufania i podstaw  

do długofalowej relacji – techniki, narzędzia oraz 

indywidualna diagnoza predyspozycji, elementy 

negocjacji, metaprogramy 

 



Blef i pokerowa twarz 

 

 Jak opanowad stres – techniki agentów wywiadu!   

Jak i czym można mnie zmanipulowad?  

Na co uważad – indywidualna diagnoza. 

 Jak wywrzed wpływ i nie dad się zmanipulowad?  

 Jak przekonad do swoich racji i sfinalizowad transakcję?  

 

Poruszane zagadnienia: manipulacja – 

jak rozpoznad i rozbroid, 10 technik 

wywierania wpływu, elementy 

autoprezentacji 



Stawianie na jedną kartę 

Ilu klientów aktualnie zwodzi cię odpowiedzią: „niech pan zadzwoni jakoś 

później” lub „no to niech pan wyśle ofertę, zastanowię się?” – dlaczego 

błędem jest zaliczanie ich do rokujących kupujących? Jak zamienid tę 

iluzję w sukces lub oszczędnośd czasu? 

Jak uzyskad odpowiedź na „TAK” i dlaczego jak najszybciej warto usłyszed 

„NIE”- skuteczne i efektywne zarządzanie rozmową handlową. 

Rozpoznanie własnych reakcji pod wpływem emocji. 

 

Tematyka: umawianie się na wynik rozmowy 

handlowej, elementy zarządzania ryzykiem, 

rozwiewanie obiekcji, finalizacja transakcji, 

radzenia sobie z emocjami i stresem 



 

 

TWÓJ MÓZG – TWOJE ZYSKI 
- neuroekonomia w służbie sprzedaży  

 to szczęśliwa karta!  

  

To proponowane treści poruszane podczas szkolenia. Możliwośd zmiany 

poszczególnych punktów programu umożliwi stworzenie idealnie 

dopasowanej oferty do potrzeb Paostwa firmy! 

 



 

Organizujemy szkolenia OTWARTE,  

dwudniowe, najbliższe terminy: 
 

17-18 lutego 2015 

 

oraz DEDYKOWANE dla konkretnej Firmy!  

Dwudniowe, trzydniowe lub większy cykl  

- szczegóły po skontaktowaniu się  

z koordynatorem szkoleo: 

Agnieszka Merchelska, 504 870 500, 

agnieszka.merchelska@creativemedia.com.pl 

Szkolimy grupy 12 osobowe i mniejsze, 
większe po indywidualnych ustaleniach. 

Organizujemy także noclegi  
oraz dodatkową integrację  

po szkoleniu na życzenie Klientów. 

mailto:agnieszka.merchelska@creativemedia.com.pl


 

INWESTYCJA 

 

SZKOLENIE OTWARTE 

1500 zł netto / os. za dwudniowe szkolenie 

przy grupie 10 os., bez kosztów ewentualnego zakwaterowania 

 

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE DLA FIRM 

4900 zł netto za dzieo szkoleniowy  

przy grupie 10 os., bez kosztów ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia 

 

stawki obowiązują do 30 marca 2015 roku 

 



Autor projektu – Aneta Murakowska 

Trener biznesu, coach, właściciel CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia,  

ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i biznesie, Absolwentka Instytutu Ekonomicznego 

Polskiej Akademii Nauk w ramach studiów doktoranckich oraz MBA (Executive Doctoral Business 

Administration), dyplom SPMP – Project Manager, manager zarządzania zasobami ludzkimi, 

dyplom Instytutu Europeistyki w Warszawie – ukooczyła kurs na członków rad nadzorczych spółek 

skarbu paostwa i spółek handlowych, dyplom ukooczenia RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowao). 

Autorka książki „Doktryna odpowiedzialności. Zarządzanie dojrzałością  

w budowaniu i rozwoju marki.” (publikacja w przygotowaniu). 

Określana przez uczestników człowiekiem renesansu, motywacyjnym mówcą. Porywa charyzmą, 

energią, z pasją odkrywa w ludziach ich potencjał i dobre strony. Słynie z ogromnej wiedzy, setek 

biznesowych i osobistych przykładów oraz imponującego doświadczenia. 

Zwolenniczka i propagatorka integralnego, holistycznego  

podejścia do rozwoju Człowieka i organizacji. 

 
ponad 20-letni dorobek dydaktyczny 
ponad 10 000 godzin szkoleniowych 

ponad 7 000 przeszkolonych osób 
Współpracujemy także z innymi      ponad 100 autorskich programów szkoleniowych 
Trenerami wyspecjalizowanymi w sprzedaży    ponad 15-letnie doświadczenie menedżerskie 

ponad 10 nagród i wyróżnieo branżowych 


