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AUTOR PODCASTU PROFESJONALNY SPEDYTOR,  W RAMACH KTÓREGO DZ IEL I  S IĘ  WIEDZĄ I
DOŚWIADCZENIEM Z  OBSZARÓW TRANSPORTU,  SPEDYCJ I  ORAZ  SPRZEDAŻY TSL .  

 
POS IADA 15-LETNIE  DOŚWIADCZENIE  PRACY W LOGISTYCE MIĘDZYNARODOWEJ .

UCZESTNICZYŁ  W WIELU PROJEKTACH TRANSPORTU KRAJOWEGO I  ZAGRANICZNEGO .  
 

BYŁY DYREKTOR DZ IAŁU TRANSPORTU I  SPEDYCJ I  OPERATORA LOGISTYCZNEGO BBA
TRANSPORT SYSTEM.  ODPOWIEDZ IALNY M . IN  ZA  STRATEGIĘ  I  PLANOWANIE  TAKTYCZNE

PRZEDSIĘB IORSTWA,  BUDŻETOWANIE ,  PROCEDURY OPERACYJNE ,  REKRUTACJĘ  ORAZ
SZKOLENIE  PRACOWNIKÓW.  

 
ZARZĄDZAŁ DZ IAŁEM OPERACYJNYM W CZTERECH GAŁĘZ IACH TRANSPORTU:  DROGOWYM,

LOTNICZYM,  MORSKIM ORAZ KOLEJOWYM.  SZKOLIŁ  I  WDRAŻAŁ HANDLOWCÓW TSL  W RAMACH
AUTORSKIEGO PROCESU SZKOLENIA .

 
OPERACYJNIE  ZORGANIZOWAŁ PONAD 10  000  RÓŻNEGO RODZAJU TRANSPORTÓW

MIĘDZYNARODOWYCH.  
 

ABSOLWENT WYDZIAŁU TRANSPORTU POL ITECHNIK I  WARSZAWSKIEJ ,  LOGISTYK
CERTYFIKOWANY PRZEZ  EUROPEAN LOGIST ICS  ASSOCIAT ION (ELA) .  PONADTO POSIADA L ICZNE

CERTYFIKATY BRANŻY LOGISTYCZNEJ :  F IATA ,  IATA BASIC  CARGO,  IATA GDR AWARENESS ,
CPC ,  GDP .

 
IN ICJATOR SZERZENIA  WIEDZY TRANSPORTOWEJ I  ROZWOJU ADEPTÓW LOGISTYKI  W RAMACH

PROJEKTU AKADEMIA  SPEDYTORA .
 

WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W KATEDRZE  LOGISTYKI  SGGW.
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_co już mamy?

K a m i e ń  m i l o w y  # 1



PERSONA ZAKUPOWA

profil idealnego klienta [b2b]

persona zakupowa

PROCES ZAKUPOWY

PROPOZYCJA WARTOŚCI (!)



mariusz MA PERSONY



WIE co sprawdza się w spedycji

cold-call

cold-mail

wydarzenia

LINKEDIN



ma narzędzia (AI)

narzędzie do sekwencji

crm

baza treści

nie tylko w cold-mail



ma KOMUNIKATY



TO ZACZYNA DZIAŁAĆ

"fanatyczny prospecting"

zasada 30 dni

zasada potrzeby

 Jeb Blount



_Co to PROCES
SPRZEDAŻY?

K a m i e ń  m i l o w y  # 2



PO CO MI ON?

Wiem co robić

MOGĘ MIERZYĆ

MOGĘ POPRAWIAĆ

MOGĘ PROGNOZOWAĆ



sales velocity

Liczba leadów

średnia sprzedaż

Konwersja

Czas procesu sprzedaży



Jak zwiększyć wynik?

Więcej LEADÓW

WYŻSZA MARŻA

LEPSZA Konwersja

KRÓTSZY PROCES
"od leada do sprzedaży"

Sales velocity

leady x śr. sprzedaż x konwersja SV =
czas procesu sprzedży



I co z tego?

Więcej LEADÓW

WYŻSZA MARŻA

LEPSZA Konwersja

KRÓTSZY PROCESŻRÓDŁO: LIVESPACE.IO



_ZRÓBMY PROCES

K a m i e ń  m i l o w y  # 3



miejsce na twÓJ PROCES SPRZEDAŻY



 _3 nieoczywiste sposoby,
aby podwoić sprzedaż

PRO TIP



1.Zidentyfikuj segmenty, do których będziesz sprzedawać (najlepiej 3-10)
2.Opisz profil idealnego klienta B2B (x ilość segmentów)
3.Przygotuj persony zakupowe w ramach profilu (zazwyczaj od 2 do 6)
4.Opracuj bóle, problemy, wyzwania person (kilkanaście x liczba person)
5.Zmapuj procesy zakupu klientów spedycji (liczba person x liczba profili
klientów)
6.Określ zadania w procesie zakupu (kilkadziesiąt)
7.Opracuj propozycję wartości swojej spedycji (kilkanaście – kilkadziesiąt)
8.Dopasuj swój proces sprzedaży do procesu zakupu (powinno wyjść od 2 do5 par,
może więcej)
9.Połącz propozycję wartości z zadaniami po stronie procesu zakupu (tablica kilka
x kilkanaście)
10.Opracuj kanały prospectingowe (od 2 do 3)



11. Sprawdź jakie masz w firmie materiały marketingowe do wykorzystania (kilka
– kilkanaście [jeżeli są])
12. Przygotuj profil na LinkedIn (jak nie masz, to załóż) pod sprzedaż, a nie
rekrutacje (pomocna będzie propozycja wartości)
13. Zaprojektuj wstępne komunikaty prospectingowe (kilka x liczba kanałów)
14. Sprawdź, które materiały marketingowe będą wspierały komunikaty 
15. Przygotuj narzędzia pod cold-mail wysyłające sekwencje (wybór spośród kilku)
16. Zaprojektuj treści sekwencji cold-mail (3-5 x liczba person x liczba
segmentów)
17. Przetestuj narzędzie (2-3 różne konfiguracje)
18. Powróć do procesu sprzedaży (tyle razy ile procesów)
19. Opracuj zadania na każdym etapie procesu (kilka x liczba etapów)
20. Sprawdź, które materiały marketingowe będą wspierały poszczególne zadania 



21. Podziel zadania na obowiązkowe i opcjonalne (2 kategorie)
22. Opracuj formatki mailowe posuwające sprzedaż pomiędzy etapami (tyle ile
etapów)
23. Powróć do procesów zakupu klientów (tyle razy ile procesów)
24. Opracuj sekwencję działań sprzedażowych w zależności od etapu procesu
zakupu, na który trafisz w ramach prospectingu (tyle ile etapów w procesie
zakupu)
25. Przygotuj środowisko do szybkich wycen (cały czas)
26. Zbierz wszystkie formatki mail w jedno miejsce (jeden folder, formatki ułożone
chronologicznie do etapów procesu, wariant formatek opisane a, b, c, itd.)
27. Zbierz dane kontaktowe podwykonawców pierwszego wyboru w jedno miejsce
(jeden plik)
28. Zbierz dane agentów w jedno miejsce (osobny plik)
29. Zbierz materiały marketingowe w jedno miejsce (osobny folder)
30. Zbierz taryfy w jedno miejsce (osobny folder z podziałem pod foldery
import/export x liczba gałęzi spedycji)



31. Przygotuj procesy wyceny (import/export x liczba gałęzi spedycji)
32. Opracuj arkusze wspierające/przyspieszające wyceny (import/export x liczba
gałęzi spedycji)
33. Przygotuj proces testowania i wdrażania nowych agentów (jeżeli masz
możliwość doboru nowych agentów we własnym zakresie) 
34. Przygotuj proces testowania i wdrażania nowych przewoźników (jeżeli masz
możliwość decydowania w tym zakresie) 
35. Przygotuj formatki zapytań do agentów/przewoźników, jeżeli nie robi tego za
Ciebie arkusz wspierający wyceny (import/export x liczba gałęzi spedycji)
36. Opracuj metodę szybkiego porównywanie ofert agentów pomiędzy sobą,
zwłaszcza gdy są rozbijane lokale i dodatki frachtowe (wystarczy jedna działająca
metoda)
37. Koniecznie wpleć szybkie wyceny do swojej propozycji wartości (jeżeli tego
jeszcze nie masz)
38. Opracuj wariantowe formatki maili na etap wyceny usługi spedycji dla klienta
(od 2 do 5)
39. Przypisz materiały marketingowe, które będą wspierały treści poszczególnych
formatek (liczba materiałów x liczba formatek)



31. Przygotuj procesy wyceny (import/export x liczba gałęzi spedycji)
32. Opracuj arkusze wspierające/przyspieszające wyceny (import/export x liczba
gałęzi spedycji)
33. Przygotuj proces testowania i wdrażania nowych agentów (jeżeli masz
możliwość doboru nowych agentów we własnym zakresie) 
34. Przygotuj proces testowania i wdrażania nowych przewoźników (jeżeli masz
możliwość decydowania w tym zakresie) 
35. Przygotuj formatki zapytań do agentów/przewoźników, jeżeli nie robi tego za
Ciebie arkusz wspierający wyceny (import/export x liczba gałęzi spedycji)
36. Opracuj metodę szybkiego porównywanie ofert agentów pomiędzy sobą,
zwłaszcza gdy są rozbijane lokale i dodatki frachtowe (wystarczy jedna działająca
metoda)
37. Koniecznie wpleć szybkie wyceny do swojej propozycji wartości (jeżeli tego
jeszcze nie masz)
38. Opracuj wariantowe formatki maili na etap wyceny usługi spedycji dla klienta
(od 2 do 5)
39. Przypisz materiały marketingowe, które będą wspierały treści poszczególnych
formatek (liczba materiałów x liczba formatek)



40. Zmapuj informacje i dokumenty, które musisz uzyskać od klienta po
potwierdzeniu zlecenia (zazwyczaj kilka różnych)
41. Opracuj formatkę odpowiedzi na potwierdzenie zlecenia uwzględniającą
wytyczne z punktu wyżej (jedna ustandaryzowana)
42. Opracuj formatkę potwierdzenia zlecenia dla agenta (jedna ustandaryzowana)
43. Opracuj formatkę przekazywania zleceń do działu spedycji (jedna
ustandaryzowana)
44. Opracuj zasady współpracy i komunikacji ze spedytorami (kilka – kilkanaście
kluczowych punktów)
45. Zaplanuj punkty kontrolne w procesie obsługi spedycyjnej, które szczególnie
chcesz kontrolować, zwłaszcza tam gdzie dochodzi o zmian cenowych/parametrów
zlecenia (kilka newralgicznych punktów)
46. Przygotuj proces na trzymanie korespondencji przez klienta w jednym wątku
(wystarczy jeden z 2-5 punktami)
47. Opracuj metodę szybkiego reagowania w przypadku problemów na etapie
realizacji (wystarczy jedna, ale konsekwentnie stosowana we współpracy ze
spedytorem)
48. Opracuj proces posprzedażowy, bezpośrednio po zakończeniu zlecenia (tyle ile
person)
49. Opracuj formatki mailowe pod to (tyle ile procesów posprzedażowych)



50 Wszystko poprzedź doskonałym (a jak nie, to co najmniej bardzo dobrym)
poznaniem specyfiki wszystkich gałęzi transportu, które masz w portfelu (od
kilkunastu do kilkudziesięciu godzin).

Teraz dopiero rozpocznij działania sprzedażowe… 
i zastosuj 3 nieoczywiste działania, które ZWIĘKSZĄ TWOJĄ SPRZEDAŻ



TYLKO DO 16.03

697 PLN netto 

przedsprzedaż | do 80% taniej

DOSTĘP NA ZAWSZE

śledzenie postępów, testy, certyfikat

30 dni na zwrot z dowolnego powodu
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