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kanym błędem jest stwierdzenie, że podpisanie umowy kończy sprze-
daż. Nic bardziej mylnego. Podpis klienta na umowie otwiera drzwi 
do dalszej współpracy z nim. Po takim akcie potrzebne jest umiejętne 
zarządzanie relacjami z klientem (Grzybek 2015). Procesem nie moż-
na nazwać samej sprzedaży, ale to wszystko, co ma miejsce przed  
i po transakcji. Składa się na niego wiele elementów, z których każdy 
ma swoje zadania i cele. W każdej części procesu można dokonywać 
zmian, czy standaryzacji. Może wpływać to pozytywnie lub negatywnie 
na poziom sprzedaży w firmie. Często handlowcy wolą krótki, kilkukro-
kowy proces niż ten rozbudowany, w którym można popełnić więcej 
błędów (Grzybek 2015). Wdrożenie takiego procesu składającego się 
z poszczególnych etapów może w przedsiębiorstwie spowodować 
dające się przewidzieć rezultaty, powtarzalność działań sprzedawców 
oraz mierzalne efekty (Blanchard, Johnson 2011). Na rysunku 1 został 
przedstawiony przykładowy proces sprzedaży.

Rysunek 1. Proces sprzedaży

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cassell, Bird 2011: 28.

Wstęp

Współczesny rynek i klienci stają się coraz bardziej wymaga-
jący. Firmy chcące zaistnieć w swojej branży muszą dołożyć wie-
lu starań, by pozyskać i utrzymać klientów. Jako pomoc przycho-
dzi standaryzacja i proces sprzedaży. Wyzwaniem staje się każdy 
klient, dlatego warto stworzyć i standaryzować proces sprzedaży, 
który jest dostępny dla każdego pracownika danej firmy i staje 
się niejako instrukcją do próby zdobycia klienta. Niniejszy arty-
kuł przybliży sposób, w jaki przedsiębiorstwa znajdują klientów 
i jak przebiega kontakt z nimi. Wiadomą rzeczą jest to, że to klien-
ci utrzymują firmy a nie odwrotnie, dlatego warto dbać o relacje  
z klientami oraz otoczeniem. Firmy dobrze zorientowane we współ-
czesnej gospodarce potrafią się w niej odnaleźć poprzez korzystanie  
z własnych oraz cudzych doświadczeń. Istnieje wiele sposobów na po-
zyskiwanie informacji zarówno o rynku, jak i o klientach. Dobrze zorga-
nizowana firma tworzy swój własny proces sprzedaży, według którego 
postępują późnej pracownicy. Jednak, aby tworzyć standardy, należy 
na początku zadbać o podstawowe wartości firmy takie jak wizja, mi-
sja, czy strategia, bez których niemożliwe jest zaistnienie na rynku, a co 
więcej trudno takiej firmie znaleźć odpowiednich pracowników.

Proces sprzedaży

Proces sprzedaży jest to zestaw kroków mających na celu inicjo-
wanie, identyfikację potrzeb, ocenę prawdopodobnych szans sprze-
dażowych, prezentacji, sprzedaży i pomyślnego zakończenia działań 
sprzedażowych. Wymagający ścisłej koordynacji ludzi, sprzętu, narzędzi  
i technik. Obejmujący również szeroki zakres usług np. reklamy i pro-
mocji (Wereda 2009). Można więc powiedzieć, że proces sprzedaży 
jest następującymi po sobie odcinkami, przez które dąży się do za-
kończenia sprzedaży, począwszy od jej zaplanowania. Często spoty-
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potrzebami klienta ma się do czynienia już podczas poszukiwań klien-
tów, jednak dopiero teraz można dowiedzieć się, czego klient napraw-
dę potrzebuje lub jeśli się waha zasugerować mu coś, czego potrzeby 
nie był świadomy. Podczas rozmowy sprzedawca potwierdza swoje 
zrozumienie intencji klienta, otrzymuje też szansę na wgłębienie się 
w te potrzeby. Kiedy zrozumiane zostaną już wymagania konsumenta, 
sprzedający może przejść do prezentacji produktu (Cassell, Bird 2011). 
Należy w taki sposób ukazać produkt, aby był on idealną odpowiedzią 
na potrzeby potencjalnego odbiorcy. Trzeba pokazać korzyści płynące 
z zakupu, obiektywnie ocenić reakcję klienta oraz przedstawić ofertę 
na piśmie. Negocjacje są niezbędną częścią procesu sprzedaży. Po uda-
nym procesie prezentacji produktu i dyskusji na jego temat przychodzi 
pora na negocjacje. Klient przyjął ofertę, zrozumiał korzyści, otrzymał 
odpowiedzi na zadane pytania i chce kupić produkt. Nie zawsze jednak 
pasuje mu cena czy warunki zakupu, dlatego do akcji wkraczają nego-
cjacje. Polegają one na ustępstwach z obu stron, jednak w takim stop-
niu, żeby każda strona była zadowolona. Negocjacji podlegać mogą 
np. termin płatności, cena, czy zobowiązanie do dokonania zakupu 
(Grzybek 2015).

Kolejnym etapem procesu sprzedaży jest zawarcie transakcji. 
Element ten jest zwieńczeniem wszystkich poprzednich. Głównym 
zadaniem w na tym odcinku jest prośba o zakup produktu, a w nie-
których przypadkach, dopracowanie ostatnich szczegółów zamówie-
nia. W sklepach detalicznych będzie to prosta czynność zaproszenia 
z produktem do kasy, odebranie płatności, wydanie produktu oraz 
dowodu zakupu. Zdarzają się również skomplikowane przypadki,  
w których samo zamknięcie sprzedaży będzie długim procesem wyma-
gającym ponownych spotkań, wymiany korespondencji, czy uzgadnia-
niu innych potrzeb klientów (Grzybek 2015). Najczęstszym błędem jest 
odkładanie przez sprzedawcę prośby o zakup produktu, może się to 
przyczynić do rezygnacji klienta z tego dobra. Odwrotnością tego błę-
du jest zbyt wczesna próba zakończenia sprzedaży, ponieważ może to 
spowodować anulowanie transakcji, ze względu na zbyt małą wiedzę 
konsumenta o produkcie, czy nieudzieleniu konsumentowi odpowie-
dzi na jego pytania (Cassell, Bird 2011). Ostatnim elementem procesu 
sprzedaży staje się utrzymanie relacji z klientem. Sprzedaż jest tylko 
początkiem, później trzeba o klienta dbać, proponować mu dodatkowe 
produkty, dostawę, czy rabaty. Robiąc to, jest nadzieja, że klient wróci, 
a wracając weźmie ze sobą kolejnego klienta, któremu powie o naszej 
profesjonalnej obsłudze.

Zarządzanie sprzedażą w firmie

Zarządzanie sprzedażą obejmuje przewodzenie ludziom, zarów-
no klientom, jak i pracownikom ich obsługującym. Relacja tworzona 
pomiędzy pracownikami i klientami jest kluczem do funkcjonowania 
firmy na rynku. Odpowiednie zarządzanie sprzedażą odgrywa ważną 
rolę w jej oddziaływaniu na konsumentów. W coraz bardziej rozwi-
jającej się gospodarce odnieść sukces mogą jedynie te firmy, które 
dostarczają klientom poszukiwanych przez nich produktów, jedno-
cześnie czyniąc to lepiej od konkurencji. W firmie odpowiedzialnym 
za zarządzanie sprzedażą jest dział sprzedaży (Sztucki 1996). W opisie 
zarządzania sprzedażą nie może zabraknąć takich elementów jak: pla-
nowanie, misja, wizja, strategia, zespół sprzedawców, itd. Przedsiębior-
stwo, które chce funkcjonować na rynku musi mieć swoją wizję, która 
jest przede wszystkim stworzona przez właściciela jednostki. Koniecz-

Identyfikacja potencjalnego klienta jest uzależniona od branży,  
w jakiej działa firma. Poszukiwanie klientów może polegać na odwie-
dzaniu danego terenu, przeglądaniu katalogów, uczestniczeniu w tar-
gach, czy przeszukiwaniu serwisów internetowych. W szukaniu klien-
tów pomagają gorące linie, marketing, telemarketing, listy mailingowe, 
czy networking. W ostatnich latach popularne stało się sprzedawanie  
i kupowanie baz potencjalnych klientów, które również mogą po-
służyć do identyfikacji klienta z nowym produktem (Grzybek 2015). 
Najważniejszymi pytaniami, jakie powinien zadać sobie sprzedawca 
brzmią: Kto kupi ten produkt? Dlaczego kupi go od danej firmy? Gdzie 
znaleźć klienta? Jak odróżnić klienta od tych, którzy są skłonni kupić 
od konkurencji? Gdy zadane zostaną te pytania, dużo łatwiej będzie 
o zidentyfikowanie klientów, którzy będą skłonni kupić produkt da-
nej firmy (Cassell, Bird 2011). Zaistnieje potrzeba klasyfikacji nowych 
konsumentów, którzy staną się częścią procesu sprzedaży oraz tych, 
którzy zostaną z niego wykreśleni. Jeśli klasyfikacja zostanie dokonana 
błędnie, lub zbyt optymistycznie, to sprzedający uzna, że każdy klient, 
z którym rozmawia to kupujący, będzie to strata zarówno cennego cza-
su, jak i pieniędzy na przygotowanie oferty. W klasyfikowaniu ważne 
jest również dobranie odpowiednich proporcji pomiędzy oferowanym 
produktem, a zasobami pieniężnymi klienta. Jeżeli produkt będzie za 
drogi, to pomimo dobrego profilu klienta, nie kupi on danego dobra. 
Kwalifikowanie klientów powinno być przede wszystkim oparte na 
obiektywnych i realnych kryteriach (Cassell, Bird 2011).

Trzecim elementem procesu sprzedaży jest kontakt z klientem. 
Myśląc o styczności z klientem, pierwszą rzeczą, o której należy pamię-
tać jest przygotowanie się do rozmowy, zarówno twarzą w twarz, jak  
i telefonicznej. Kolejną sprawą jest znajomość oferty firmy, jeżeli 
sprzedawca proponuje coś, czego nie ma już w magazynach firmy, 
to nie nadaje się do tej pracy, a jeśli nadaje, to potrzebne mu prze-
szkolenie. Po poznaniu oferty należy zapoznać się z każdym towarem 
dostępnym w ofercie, tak aby podczas kontaktu z klientem wiedzieć 
co zaproponować, jeśli ten będzie miał różne wymagania. Skupić uwa-
gę trzeba głównie na korzyściach kupującego oraz ofertach i cenach 
konkurencji. Kolejnym elementem przygotowań sprzedawcy powinna 
być znajomość zasad handlu. Na ostatnim miejscu można odnieść się 
do wyższego poziomu, którym jest psychologia sprzedaży pozwalają-
ca na szybkie rozpoznawanie typów klientów (klient: tylko oglądający, 
zdecydowany, niezdecydowany, milczek, gaduła, wybredny, mądra-
la, nieufny) oraz pokazująca systemy motywacji, którymi kierują się 
konsumenci podczas zakupu (Cox, Brittain 2000). Po odpowiednim 
przygotowaniu się, sprzedawca ma do wyboru różne formy kontaktu 
z klientem. Wszystko zależy od wielkości, popularności, rozpoznawal-
ności firmy, a także do rodzaju produktu, np. wielkim sieciom z branży 
FMCG wystarczą gazetki promocyjne, ponieważ głównie z nich klienci 
korzystają. Natomiast małe przedsiębiorstwa korzystają głównie z kon-
taktu telefonicznego, mailingu, czy targów (Cox, Brittain 2000). Kolejny 
krok w procesie sprzedaży to identyfikacja potrzeb i przedstawienie 
rozwiązań dla klienta. Etap ten wiąże się z poprzednim, który kończył 
się na pierwszym kontakcie z klientem. Zbadanie i zrozumienie potrzeb 
klienta wymaga czasu, starań oraz wielu pytań. Jednak na początek 
trzeba sprawić dobre wrażenie na kliencie, a liczy się wszystko: po-
witanie, słowa, ton głosu, uśmiech, zachowanie. Sprzedawca, zanim 
zacznie prezentować produkty, powinien przedstawić firmę i siebie. Do 
identyfikacji potrzeb wymagana jest umiejętność słuchania i zadawa-
nia pytań, które pomagają w sklasyfikowaniu klienta. Z potencjalnymi 
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plan ich realizacji. W wielu przypadkach celami strategii są odpowied-
nio sformułowane elementy wizji oraz misji przedsiębiorstwa. Bardzo 
ważne przy ustalaniu celów jest to, aby były one realne, a nie abstrak-
cyjne, np. nowo otwarta firma odzieżowa nie będzie liderem rynku 
krajowego po roku funkcjonowania (Obłój 2001). 

Istotnym elementem zarządzania sprzedażą przedsiębiorstwa jest 
wybór kanałów dystrybucji. Dystrybucją nazywa się rozprowadzanie 
produktów. Dzięki niej istnieje możliwość przetransportowania pro-
duktu od producenta do hurtowników, detalistów, lub bezpośrednio 
do konsumentów finalnych. Dystrybucja jest to proces, który zawiera 
w sobie (Czubała 2001): planowanie, przechowywanie, zarządzanie 
zapasami i transport. Kanałami dystrybucji nazywa się obszary, gdzie 
dokonywana jest sprzedaż. Równocześnie oznacza to nic innego, jak 
miejsca, w których klient może dokonać zakupów. Według literatury, 
kanały dystrybucji dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: bezpośrednie 
i pośrednie (Bendkowski, Kramarz 2006). Kanały bezpośrednie składają 
się tylko z dwóch elementów – producenta i finalnego nabywcy. Firma 
sama na własny koszt i ryzyko próbuje dotrzeć do konsumentów, a za-
danie to należy do sprzedawców, biur handlowych, sklepów własnych, 
biur sprzedaży, itp. Zaletami takiego rodzaju dystrybucji są: pełna kon-
trola nad ceną, bezpośredni przekaz informacji, szybkie zmiany asor-
tymentowe dostosowane do potrzeb rynku, nawiązanie trwałej więzi  
z klientem, wzmacnianie pozycji marki. Do wad natomiast zaliczyć 
można: ponoszenie całości kosztów związanych z dystrybucją pro-
duktu, ograniczenie penetracji rynku, długotrwały proces budowania 
relacji z nabywcami (Bendkowski, Kramarz 2006). Kanały pośrednie 
składają się z kilku do kilkunastu elementów, którymi są pośrednicy. 
Pośrednikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które 
pomagają w przetransportowaniu produktu z miejsca jego produkcji 
do miejsca przeznaczenia – finalnego odbiorcy. Zaletami tego kanału 
dystrybucji są: duże możliwości w przenikaniu rynku, łatwiejsze zdo-
bywanie nowych, dotąd nieznanych rynków, brak ponoszonych kosz-
tów na własne kanały dystrybucji. Wadami natomiast są: utrata pełnej 
kontroli nad wyborem odbiorców; duża różnica w cenie, którą nadaje 
producent a tą, za którą płaci konsument; konflikty powstające pomię-
dzy pośrednikami (Rutkowski 2002). 

Następnym elementem godnym uwagi podczas omawiania zarzą-
dzania sprzedażą jest segmentacja rynku. Literatura mówi, że jest to 
ukierunkowanie sprzedaży na kogoś, zamiast działać na wszystkich na 
raz. Takie działanie zwiększa możliwości lepszego dostosowania oferty 
do konsumenta. Powstaje potrzeba wyodrębnienia danej grupy od-
biorców, a wynika to z tego, że: nie wszyscy nabywcy są identyczni, 
z grupy kupującej dany produkt można wyodrębnić kolejną grupę, 
podgrupy są bardziej jednorodne niż grupa jako całość, łatwiej jest 
zaspokoić potrzeby małej grupy. Analiza poszczególnych segmentów 
pozwala na dokładniejsze opracowanie planu sprzedaży oraz pokazuje, 
jaka ilość nakładów jest potrzebna do zaspokojenia potrzeb segmentu 
(Krupski 2001). Podczas próby segmentowania nabywców jednostka 
posługuje się takimi kryteriami, jak: wiek, płeć, dochody, zawód, wy-
kształcenie, styl życia, lojalność wobec marki, rodzaj sklepu, wielkość 
jednorazowego zakupu itd. Niekiedy dochodzi do błędnej segmentacji, 
która przynosi straty. Poprawnie wyodrębnione segmenty rynku to te, 
które (Krupski 2001): umożliwiają pozyskanie koniecznych informacji 
dla indywidualnych cech konsumentów, które odróżniają ich od ca-
łego rynku; są na tyle rozległe, żeby mieć podstawy do zastosowania 
strategii sprzedaży; są dostępne i umożliwiają zastosowanie wybra-

nym warunkiem do dobrego funkcjonowania firmy jest zaszczepienie 
wizji pracownikom. Wizja jest jak idea, czy system wartości, dlatego 
powinna być dla pracowników ważniejsza od motywacji finansowej. 
Przedsiębiorca, zarząd i pracownicy powinni mieć stworzony przyszły 
obraz oraz rolę firmy w otoczeniu, zarówno mikroekonomicznym, jak 
i makroekonomicznym. W wizji ważne jest zawarcie celów, do których 
jednostka będzie skrupulatnie dążyć. W przyszłości, gdy przedsiębior-
stwo rozwinie się i spełni swoją wizję, dzieje się tak, że pracownicy 
często o niej zapominają, lub ją lekceważą. Jest to karygodny błąd, 
który można skorygować jedynie utworzeniem alternatywnej wersji 
wizji, wzbogacając ją o ambitne cele (Krupski 2001).

Z wizją wiąże się misja firmy. Służy ona do zidentyfikowania 
jednostki w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Misja staje się 
niejako tożsamością firmy. Zawiera podstawowe wartości posiadane 
przez firmę oraz misję jej działalności. W misji zawarty powinien być 
opis kompetencji przedsiębiorstwa, hipoteza dojścia do wysokiej po-
zycji na rynku oraz cechy prowadzonego biznesu. Ważnym zadaniem 
misji jest motywowanie wszystkich pracowników firmy (Obłój 2001). 
Przy zarządzaniu sprzedażą firmy nie wolno zapomnieć o planowaniu 
sprzedaży. Pamiętać należy o wielu czynnikach, które wpływają na pla-
nowanie, a są nimi m.in.: klienci, ceny, produkty, pracownicy, sytuacja 
ekonomiczna. Dla klienta ważna jest cena, przy jej ustalaniu należy 
dokonać selekcji klientów, aby dostosować ofertę do sprecyzowanej 
grupy. Przedsiębiorstwo powinno być świadome oferowanego produk-
tu i tego, jakie cechy wyróżniają go na tle konkurentów. Planowanie 
ma za zadanie pokazać firmie ile produktów musi wyprodukować, aby 
poniesione koszty były niższe niż przychody ze sprzedaży – firma musi 
być rentowna. Do planowania sprzedaży niezbędne są badania mar-
ketingowe, które w sposób mierzalny pokazują jakie preferencje mają 
klienci przedsiębiorstwa i ile produktów są w stanie zakupić. Pomaga 
to w optymalnym wykorzystaniu zasobów danej jednostki, a jednocze-
śnie do obniżenia kosztów produkcji. Dzięki planowaniu firma może 
szybko reagować na sytuacje rynkowe (Rosell 2005).

Kolejnym ważnym elementem w zarządzaniu firmą i sprzedażą 
jest strategia. Zawiera ona w sobie wcześniej opisane misję i wizję. 
Słowo strategia wywodzi się z języka greckiego, od słowa strategos  
i oznacza wodza wojska. We współczesnej organizacji, mając na myśli 
strategię, mówi się o długofalowych i ważnych decyzjach, które po-
winno się podejmować odpowiedzialnie, ponieważ negatywne kon-
sekwencje mogą mieć potężne skutki (Rosell 2005). Strategię można 
klasyfikować w czterech ujęciach (Krupski 2001):

1. Strategia traktowana jako utworzenie i konsekwentne egzekwo-
wanie wcześniej nakreślonego harmonogramu działania;

2. Strategia ujęta jako stanowisko organizacji względem otoczenia;
3. Strategia jako schemat działania firmy, który jest zbiorem reguł 

oraz sposobami reagowania, które wspierane są kulturą orga-
nizacji;

4. Strategia jako zaznaczenie doniosłości procesu samopoznania 
organizacji, odkrywania i modelowania jej tożsamości.

Strategia sprzedaży do poprawnego funkcjonowania potrzebuje ce-
lów. Powinny one zwierać takie elementy, jak np.: wielkość udziału 
sprzedaży w rynku, zwiększenie zysków firmy, wprowadzenie nowych, 
innowacyjnych produktów, osiągnięcie poziomu lidera w danych ob-
szarze rynku, itp. Cele muszą być mierzalne, aby łatwo było sprawdzić 
poziom ich wykonania. Poza możliwością zmierzenia, cele powinny być 
odpowiednio osadzone w czasie, aby można było utworzyć czasowy 
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Innym często stosowanym rodzajem promocji sprzedaży są wystawy, 
pokazy, targi oraz reklamy podczas wydarzeń. Organizowane są głów-
nie w okresach świątecznych, kiedy wielu potencjalnych klientów jest 
w trakcie zakupów. Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają firmy 
produkcyjne, organizując pokazy własnych produktów. Okazuje się, 
że ponad połowa polskich przedsiębiorstw usługowych i handlowych 
nigdy nie używała takich środków promocji sprzedaży (Mazurek-Ło-
pacińska 2002). Błędem jest zbyt długa promocja, bowiem powodu-
je to zmniejszenie jej efektywności. Przedłużająca się w czasie akcja 
promocyjna może wywołać u nabywców taki stan, w którym korzyści 
płynące z promocji staną się podstawą w podejmowaniu decyzji pod-
czas procesu zakupu. Wpływa to negatywnie na sprzedaż wybranego 
produktu poza promocją, dlatego konieczne jest prowadzenie takich 
akcji z odpowiednią częstotliwością. Promocja uzupełniająca ma za 
zadanie działać szybko i okresowo, jednocześnie zwiększając sprzedaż 
produktu. Promocja zatem nie jest nastawiona na długotrwałe efekty, 
a skupia się na sprzedaży jednego spośród całej gamy produktów. Wy-
różnia się takie typy promocji jak: dealer promotion (promocja ukie-
runkowana na agentów firmy), merchandising (promocja skierowana 
na pośredników firmy), staff promotion (promocja skierowana na ka-
drę sprzedażową) oraz consumer promotion (promocja skierowana do 
klienta) (Grabarski, Kłosiewicz 1999).

Podsumowanie

Firmie działającej na rynku nieustannie towarzyszy sprzedaż. 
Można stosować różne jej rodzaje, od sprzedaży hurtowej, aż po 
sprzedaż osobistą. W sprzedaży liczą się przede wszystkim ludzie – 
sprzedawcy oraz klienci. Sprzedaż stała się sztuką, która pozawala 
sprzedawcy na dokonywanie transakcji, nie tylko obejmującej sam pro-
dukt, ale przede wszystkim korzyści, jakie otrzyma klient. Utrzymanie 
raz zdobytego klienta jest tańsze niż pozyskanie nowego. Naprzeciw 
temu stwierdzeniu wychodzi sprzedaż relacyjna, która ma za zadanie 
utrzymać w firmie klienta za pomocą różnych udogodnień. Sprzedaż 
jest ciągłym i niekończącym się procesem. Osobami odpowiedzialnymi 
za proces sprzedaży w przedsiębiorstwie są zespoły sprzedażowe oraz 
menadżer.
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nych kanałów dystrybucji. Odpowiednio przeprowadzona segmenta-
cja pomoże firmie osiągać wysokie wyniki sprzedaży. Jednocześnie, 
przedsiębiorstwo znające swoich odbiorców będzie mogło budować 
długotrwałą sprzedaż polegającą na relacjach (Grabarski 1999). 

Kolejnym elementem składającym się na zarządzanie sprzedażą 
są ludzie, którzy dbają o to, aby w przedsiębiorstwie proces sprzedaży 
był ciągły i nieustanny – zespoły sprzedażowe. Mowa jest tutaj o oso-
bach dbających zarówno o promocję i reklamę, a nie za samą sprzedaż 
którą zajmują się „zwykli” sprzedawcy. Za zespół odpowiada menadżer 
sprzedaży, który czuwa nad wykonywanymi zadaniami oraz tworzy 
nowe projekty (Grabarski 1999). Zespoły, aby były efektywne muszą 
być profesjonalnie zbudowane od podstaw. Budowę należy zacząć od 
rekrutacji, która może być zewnętrzna lub wewnętrzna. Ta pierwsza 
polega na poszukiwaniu nowych pracowników na rynku pracy, a służą 
temu ogłoszenia o pracę, polecenia, czy targi pracy. Natomiast rekru-
tacja wewnętrzna ma za zadanie znaleźć pracownika na nowe stano-
wisko we własnej firmie. Przeprowadzenie rekrutacji jednostka może 
wziąć na własne barki, jednak w dzisiejszych realiach warto zaufać spe-
cjalistom od rekrutacji, których wynająć można w dowolnym momen-
cie (Grzybek 2015). Budowanie zespołu nie polega na samej rekrutacji 
i szkoleniu, ponieważ zespół to coś więcej niż grupa osób. Zespół to 
grono osób, które są ze sobą powiązane, mają wspólny cel oraz darzą 
się wzajemnie zaufaniem. Udany proces rekrutacji jest początkiem 
wdrażania pracownika do pracy w danym przedsiębiorstwie. Następ-
nym etapem jest szkolenie pracowników, zapoznanie ich ze strukturą 
firmy, innymi pracownikami, a co najważniejsze z przełożonymi, przed 
którymi odpowiadają. Największym błędem jest pozostawienie pra-
cownika samemu sobie, bez dania mu wcześniej jakichkolwiek wska-
zówek, jakie zadania ma wykonywać. Jednym z wariantów wdrożenia 
i szkolenia jest zaangażowanie pracownika, który wcześniej zajmował 
to stanowisko i pokaże wszystko nowemu pracownikowi czy pracow-
nikom. W przypadku zespołu sprzedażowego osobą odpowiedzialną 
za przeszkolenie, wskazanie celów i zadań jest menadżer. Zadaniami 
koordynatora sprzedaży będą: przedstawienie planu sprzedażowego 
firmy, prognozy sprzedaży, celów i zadań podwładnych oraz stworzenie 
efektywnego systemu działania (Grzybek 2015). 

Ważnym, jeśli nie najważniejszym, elementem funkcjonowania 
zespołu sprzedażowego jest organizacja pracy. W dużej mierze odpo-
wiada za to menadżer, jednak zorganizowany ma być cały zespół. Na 
pierwszy plan wychodzi konieczność zaplanowania każdego dnia pracy 
oraz kontroli realizacji wykonanych w danym dniu zadań. Menadżer 
nie spędza każdego dnia z pracownikami, dlatego przynajmniej raz  
w tygodniu powinno odbywać się spotkanie, na którym omawiane 
będą plany, problemy i inne sprawy bieżące (Cassell, Bird 2011).

Ostatnim z wybranych elementów zarządzania sprzedażą  
w przedsiębiorstwie jest wsparcie i promocja sprzedaży. Środki te są 
dla klienta źródłem mocnych impulsów, które zachęcają do kupna 
wybranych produktów. Firma, zwiększając atrakcyjność produktu, ma 
szansę na efektywniejszą sprzedaż, a także na utrzymanie lojalnych 
klientów i pozyskanie nowych (Cassell, Bird 2011). Klienta bardzo czę-
sto jako pierwsza interesuje cena, którą firma powinna umiejętnie 
zarządzać. Największe zainteresowanie konsumenta można zdobyć 
obniżeniem ceny. Stosowanie takiego środka promocji jest bardzo po-
pularne wśród polskich przedsiębiorstw. Cenami najczęściej manipu-
lują firmy handlowe. Uznaje się, że taka forma promocji jest w stanie 
podkręcać tempo spożycia produktów (Mazurek-Łopacińska 2002).


