SZKOLENIE DWUDNIOWE :

Storytellingowe techniki sprzedaży
Jak szybko zdobyć zaufanie, angażować w produkt i sprzedawać bez
sprzedawania przy pomocy strategicznego opowiadania
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Dlaczego to szkolenie
Wyzwanie: Jak zostać
zapamiętanym?
To szkolenie uczy opowiadać barwnie. Ludzie
nie pamiętają co mówisz ― pamiętają
obrazy, które powstają w ich głowie, kiedy
opowiadasz historię. Obrazy pomagają
ludziom później podejmować decyzje.

Wyzwanie: Biznes opiera się na
relacjach.
To szkolenie uczy jak za pomocą storytellingu
stać się osobą, z którą wszyscy chcą
rozmawiać. Lubimy słuchać historii, lubimy je
opowiadać. Najlepsze rozmowy polegają na
opowiadaniu historii. Komunikacja jest na
równej stopie. Ludzie pamiętają jak czuli się w
twoim towarzystwie. Budujesz z ludźmi
bezpieczne i silne relacje.

Wyzwanie: Jak sprzedawać bez
sprzedawania?
To szkolenie uczy jak opowiadać o produkcie,
usłudze w taki sposób, że odbiorcy dają ci
dużo życzliwej uwagi. Ludzie słuchając historii,
dajmy na to o byłym kliencie, myślą: To tylko
historia, nic nie muszę decydować.
Posłucham dla rozrywki. Czy istnieje lepszy
grunt pod sprzedaż?
Ludzie sami mogą się określić, wpadają na
własne pomysły i wyciągają własne wnioski.
Własne wnioski cenią bardziej niż nasze. Nie
kłócą się z własnymi pomysłami. Są gotowi do
działania na podstawie tych wniosków.
Właściwe historie prowadzą do
właściwych wniosków.

Wyzwanie: Ludzie wyłączają się
i myślą o czymś innym nawet w
trakcie rozmowy.
To szkolenie uczy wprowadzania słuchaczy w
storytellingowy trans, który pozwala na
zatrzymanie uwagi ludzi. Widzimy to samo,
przeżywamy to samo ― pojawia się
poczucie wspólnoty i wspólne rozumienie.
Historii słuchamy chętnie i łatwo utożsamiamy
się nimi, podczas gdy informacje nie robią na
nas wrażenia.

Wyzwanie: Jak sprzedawać za
pomocą emocji?
To szkolenie uczy jak, przy pomocy słów,
dostarczać emocji. Historie to sposób na
dotarcie do ludzi i ich wrażliwości. Ludzie
motywują się na bazie emocji. Historia
sprawia, że ludzie mają pozytywny
stosunek do produktu czy usługi. My
czujemy, że czegoś chcemy albo czujemy, że
coś jest właściwe.

Wyzwanie: Jak angażować w
oferowane rozwiązanie?
To szkolenie uczy jak argumenty zastąpić
wyobrażonym przeżyciem. Ludzie angażują
się na bazie przeżycia. Historia zmienia ludzi
obojętnych w zaangażowanych. Jeśli
chcesz, aby ludziom zależało, opowiedz
historię.
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Dlaczego storytelling?

Polityka jakości:

• Kiedy opowiadamy jesteśmy ekspresywni.

1.

Opowiadanie nas odblokowuje i wynosi
umiejętność mówienia czy prezentowania na
wyższy poziom.
• Kiedy opowiadamy jesteśmy naturalni

i przystępni. Dzięki storytellingowi budujemy
z ludźmi realny kontakt.
• Historie to narzędzia komunikacji i mają

ogromną adaptowalność ― łatwo je
zapamiętać i naturalnie wrzucić do rozmowy,
podczas zebrania czy w trakcie prezentacji.

Typowe rezultaty szkolenia:
• Uczestnicy rozumieją potencjał storytellingu
w komunikacji biznesowej.
• Uczestnicy rozwijają umiejętność
stosowania strategicznego opowiadania po
to, aby angażować i budować relację.
• Uczestnicy potrafią włączyć storytelling do
prezentacji, spotkań, zebrań, rozmów
• Uczestnicy znają różne typy historii/ techniki
storytellingowe i know how konstruowania
strategicznej historii.
• Uczestnicy z dużą pewnością siebie
posługują się storytellingiem w rozmowach
i wystąpieniach publicznych.
• Uczestnicy tworzą podwaliny pod
późniejsze dochodzenie do maestrii w
storytellingu.
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2.

3.

Szkolenie uczy jednej umiejętności
komunikacyjnej z wielu stron.
Szkolenie automatyzuje umiejętność
dobrego opowiadania na poziomie
nawyku.
Szkolenie wyposaża w gotowe
narzędzia komunikacyjne. W toku
szkolenia Uczestnik przygotowuje
własne historie, a następnie je ćwiczy.
Każdy wychodzi ze szkolenia z kilkoma
narzędziami komunikacyjnymi, których
może spontanicznie użyć w swojej pracy.
Przygotowujemy dwie wersje każdej
historii: 1-2 minutową oraz 10-30
sekundową.

Jak uczymy?
• Dzięki demonstracjom trenera Uczestnicy
doświadczają różnych typów storytellingu
i odkrywają jak potężnym narzędziem są
historie.
• Nauka storytellingu przebiega na
przykładach. Trener prowadzi Uczestników
przez proces przygotowywania strategicznej
historii w oparciu o
konspekty w
skrypcie
szkoleniowym.
“najciekawsze
warsztaty, w których
uczestniczyłam.”, “Bardzo
inspirujące i rozwijające
szkolenie”, “bardzo
komunikatywny”, “luźny
przekaz myśli, otwartość”,
“Prowadzący wykazał się
ogromną wiedzą”
MOB 696079314. TEL 222118893. FAX 222118894

Dzień 1. Techniki storytellingowe w sprzedaży
9:00 Storytelling - wprowadzenie

9:00 Perswazja narracyjna

12:45 Lunch

Jak zdobyć zaufanie
• Mechanizm wzajemności w zaufaniu
• Od historii osobistych do historii z pracy
• Otwieranie się (vulnerability)
• Kontrolowane otwieranie się w historii osobistej
• Why Am I Here Story

Autoprezentacja
• Why Me Story―co ciebie uprawnia? dlaczego
mam ciebie słuchać?
• Biznesowe gawędy o rezultatach i konwersacyjny
product placement
• Opening Story―historia, która wiąże ciebie ze
sprawą lub wprowadza w temat prezentacji

Narracyjny personal branding
• Czy twój wizerunek usprawnia współpracę
i komplementuje produkt / rozwiązanie?
• Jaką historię snują o tobie w wyobraźni?
• Działania, które stają się dla innych historią
• Staircase Story, czyli „Skąd się tutaj wziąłem”
• Who Am I Story
• Autentyzm―spójność z twoją narracyjną marką
osobową
11:00 Przerwa kawowa

11:15 Storytellingowe techniki sprzedaży
• Success Story―historia o sukcesie byłego klienta
• Skąd brać historie sprzedażowe
• Historia o grzechu zaniedbania―Tworzenie
potrzeby / natychmiastowości
• Rozbudowane przykłady―odpowiadanie na
pytania historiami
• Test-drive Story―storytellingowa technika
perswazji / sprzedaży

Dzień 2. Nie tylko historie, ale historie dobrze opowiedziane

13:30 Storytellingowe techniki sprzedaży cd.
• I Know What You’re Thinking―Uprzedzanie
obiekcji
• Springboard Story―Komunikowanie wizji
• Marketing narracyjny―angażowanie ludzi w cel
istnienia firmy / wzbudzanie zaufania do firmy
• Jak nadać korzyściom znaczenie w kontekście
historii
15:00 Przerwa kawowa

15:15 Metafory w biznesie
• Dlaczego metafory to efektywna komunikacja
• Wymyślanie metafor (technika kreatywna)
• Rozbudowa metafory do postaci historii
• Ile zastosowań tej samej historii?
• Używanie analogii

Networking / budowanie relacji
• Anegdota osobista―dostarczanie rozrywki /
wzbudzanie sympatii
• Anegdota biznesowa―narzędzie pierwszego
wrażenia
• “Historie to waluta wymiany towarzyskiej”
• Storytelling a jakość rozmowy

Prezentacja sprzedażowa na stojąco
• Narracyjny plan prezentacji perswazyjnej /
sprzedażowej, który wzbudza emocje kibica wobec
oferowanego rozwiązania (problem, komplikacje,
rozwiązanie; jak przeplatać slajdami)

• Moment Aha wewnątrz historii – wyjaśnianie
dlaczego decyzja została podjęta
• Centralna scena historii najbardziej zapada w
pamięć
• Identyfikacja z bohaterem―kiedy odbiorca
czuje się bohaterem historii

Dobra historia
• Łuk narracyjny―rozróżnienie początku,
środka i końca historii; bohater, intencja,
komplikacje, rozwiązanie
• Czeklista 5-ciu komponentów dobrej historii

Barwny język i barwne opowiadanie
• Co widać i słychać―1-słowne obrazy,
rzeczowniki konkretne, dane zmysłowe,
skojarzenia słowne
• Dzianie się – czasowniki, cytowanie dialogu i
monologu
• Opowiadanie w 3D – reżyserowanie historii
na storyboardzie, okoliczniki miejsca,
opowiadanie w czasie teraźniejszym
11:00 Przerwa kawowa

11:15 Jak dobrze opowiadać
• Wielokrotne opowiadanie i spontaniczne
edytowanie historii
• Feedback – lista pozytywnych aspektów
twojego stylu opowiadania
• Planowanie pierwszego i ostatniego zdania

12:45 Lunch

13:30 Cd. Jak dobrze opowiadać
• Improwizowane opowiadanie
• Automatyzowanie gestów
• Pasja – emocjonalne inwestowanie w
opowiadaną historię
• Inni bohaterowie – animowanie ludzi,
różnorodność wokalna
• Suspens, tempo, pauza i oswojenie z ciszą
• Niewerbalne zabudowywanie przestrzeni w
trakcie mówienia (3D)
15:00 Przerwa kawowa

15:15 Praca z kamerą (opcjonalnie)
Nawyk storytellingowy
• 7 najważniejszych wskazówek
• Story-listening
• Bycie uważnym na codzienne historie
• Jak stać się efektywnym kolekcjonerem
historii
• Odkrywanie celów dla już istniejących historii
• 3 sposoby na rozpoczęcie / wrzucenie historii
do prezentacji / rozmowy
16:30 Koniec 2. dnia szkoleniowego

16:30 Koniec 1. dnia szkoleniowego
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Szanowni Państwo,
Cena obejmuje szkolenie
metodami aktywnymi,
materiały, certyfikat
i 30 minut konsultacji.
Zapraszam,

Opinie o szkoleniu

Michał Celmerowski
Psycholog. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej ze
specjalizacją coaching i psychoterapia. Executive i corporate coach. 12 lat doświadczenia w uczeniu umiejętności
komunikacyjnych i prezentacyjnych po polsku i angielsku. Kompetencje językowe z angielskiego na poziomie
natywnym. Certyfikowany trener biznesu. Od 7 lat jako badacz i praktyk zajmuje się storytellingiem. Doradca w
zakresie narracyjnych strategii komunikacji: narracyjny PR dla osób i organizacji, narracyjna komunikacja
wewnętrzna/ PR wewnętrzny, narracyjna strategia komunikowania procesu zmiany w organizacji, budowanie
tożsamości organizacyjnej, marketing narracyjny, narracyjność reklam i narracyjny marketing polityczny. Związany
z SWPS w Warszawie, gdzie przygotowuje doktorat i fakultet „Storytelling i marketing narracyjny”. Założyciel
Storytelling Institute – pierwszej firmy w Polsce, która specjalizuje się w storytellingu i rozwiązaniach narracyjnych.
Członek stowarzyszenia Experiental Learning. Laureat odznaczenia „Competent Communicator” stowarzyszenia
Toastmaster’s International. Specjalizuje się w narracyjnych strategiach komunikacji: storytellingu biznesowym
i menedżerskim, marketingu narracyjnym, narracyjnych technikach sprzedaży, narracyjnym personal brandingu,
storytellingu dla liderów, storytellingu we wdrażaniu zmian oraz perswazji narracyjnej w negocjacjach. Prowadzi
warsztaty, coaching i wykłady na tematy, które obejmują: umiejętności komunikacyjne i perswazyjne w biznesie,
personal branding dla profesjonalistów, zarządzanie zmianą od strony interpersonalnej, zarządzanie projektami od
strony miękkiej, przywództwo charyzmatyczne, przywództwo systemowe i synergia w zespole, budowanie
zaufania, nieformalna komunikacja wewnętrzna i morale, prezentacje sprzedażowe, storytelling w profesjonalnych
prezentacjach, budowanie kultury zaangażowania i zaufania w zespole. Doświadczenie radiowe (Radiostacja
i Radioaktywne) i telewizyjne (MTV). Performer (stand up, slamy, pecha kucha, improwizowany kabaret). Uczestnik
warsztatów storytellingu (M. Malinowski), aktorskiego (P. Filonowicz), improwizacji teatralnej (M. Sufin), pantomimy
(E. Ciszewska, G. Goldston, P. Bachero, S. Emiliano).
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Formularz rejestracji na szkolenie:

Analiza potrzeb:
Wybierz stałe elementy gry - sytuacje, które powtarzają się w Twojej pracy:
mówienie do grupy ludzi
zdobywanie zaufania
sprzedawanie produktów / usług / rozwiązań
coachowanie / inspirowanie ludzi do przedsiębiorczości
przekazywanie wiedzy know how / modelowanie
pokonywanie oporu / uprzedzanie obiekcji
przekazywanie informacji zwrotnych
autoprezentacja / profesjonalny wizerunek / wiarygodność
budowanie relacji
komunikowanie wizji / celu
motywowanie ludzi do ...............................
mówienie o marce / firmie / misji
przekonywanie do pomysłów / koncepcji
prezentacje sprzedażowe / perswazyjne
prezentacje przy użyciu PP
angażowanie / sprawianie, by ludziom zależało na ..............................
bezpośredni kontakt z klientem
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Na szkoleniu zaprojektujesz strategiczne historie, optymalnie rozgrywają stałe
elementy gry. Storytellingu najlepiej uczyć się na spersonalizowanych
przykładach. Dziękuję.

michal@storytelling.com.pl

1.Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.
2.Formularz należy wypełnić, zrobić zdjęcie lub zeskanować
i wysłać na adres e-mail: michal@storytelling.com.pl lub
faksem na numer 222118894.
3.Odbiór zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzony
drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu.
3.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na
konto:
Michał
Celmerowski:
mBank
21114020040000320263717667 na 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia. W tytule przelewu proszę podać tytuł
i datę szkolenia oraz liczbę osób delegowanych na szkolenie.
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