
Jak sprzedawać skuteczniej jako 
trener personalny

I w pełni wykorzystać potencjał kampanii reklamowej w mediach 

społecznościowych



Co znajdziesz w szkoleniu?
● Przyczyny problemu ze sprzedażą usług wśród trenerów personalnych

● Motywacja i nastawienie

● Podstawy sprzedaży
● Proces sprzedaży treningów personalnych

● Pierwszy kontakt z klientem

● Zasady efektywnej sprzedaży
● Przykłady rozmów i komunikacji z klientami

● Sposoby na pozyskanie nowych klientów



W tym szkoleniu zawarłem konkretną i praktyczną wiedzę wraz z gotowymi 

przykładami, które będziesz mógł stosować. 

Zamknij pozostałe karty w przeglądarce, odłóż telefon na bok i otwórz notatnik, 

ponieważ wiedza, którą za chwilę otrzymasz, pozwoli Ci w krótkim czasie zapełnić 
Twój grafik nowymi klientami. 

Kilka godzin, które poświęcisz na przyswojenie oraz wdrożenie tej wiedzy, zastąpi Ci 

tygodnie ciężkiej pracy.   



Kilka słów o mnie
● Pracuję w marketingu internetowym od 7 lat.

● Zainwestowane do tej pory ponad 650 tysięcy złotych w kampanie reklamowe, 

pozwoliło na wygenerowanie sprzedaży z blisko 4-krotnym zwrotem dla moich 

klientów (około 2,5 miliona złotych).

● Sport jest moją pasją i towarzyszy mi od małego.

● Uwielbiam górskie wspinaczki. 



Zaczynajmy!



Dlaczego trenerzy mają problem ze sprzedażą swoich usług?
Na rynku trenerów personalnych jest wielu specjalistów, osób, które mają zarówno 

obszerną wiedzę w swoim fachu, jak i setki godzin przepracowanych z podopiecznymi, 

a co za tym idzie - bezcenne doświadczenie.

Mimo to, wielu z nich ma problem ze sprzedażą oferowanych usług - rozpisanych diet, 

planów treningowych i treningów osobistych. 

Dlaczego tak się dzieje?



● Niewystarczająca wiedza o sprzedaży i marketingu,

● Nieświadome popełnianie błędów w rozmowach z potencjalnymi klientami,

● Brak sprawdzonego schematu sprzedażowego,

● Nieznajomość “sztuczek” psychologicznych, które pomagają skutecznie 

sprzedawać.



Dodatkowo, klientami wielu trenerów są głównie ludzie z polecenia lub znajomi, czyli 

osoby, z którymi dużo łatwiej przebiega proces sprzedażowy. Nie jest to oczywiście złe, 

jednak ogranicza możliwość zdobywania doświadczenia w sprzedaży.

Chcąc zarabiać miesięcznie 10 000 zł lub więcej, potrzebujesz nowych osób, które 

wcześniej o Tobie nie słyszały. 

Skąd pozyskiwać nowych potencjalnych klientów, którzy sami będą się do Ciebie 

zgłaszać?



Jak pozyskiwać nowych klientów przez Internet
● Zadbane i wartościowe profile w mediach społecznościowych

● Własna strona Internetowa

● Grupy tematyczne i lokalne na Facebooku

● Wizytówka Google

● Płatne kampanie reklamowe w mediach społecznościowych.  



Gdy zgłaszają się do Ciebie nowe osoby, które są 
zainteresowane np. zbudowaniem masy mięśniowej, 

musisz być skuteczny w sprzedaży. 

Sprzedaż, to najważniejsza umiejętność w biznesie i to 

niezależnie od branży. 



● Sprzedajesz w sposób ciągły, regularny.

● Bez sprzedaży biznes nie może się rozwijać.

● Nawet pojedynczy sukces w sprzedaży to dodatkowy zastrzyk motywacji.

● Odmowa od potencjalnego klienta to z kolei doskonała okazja do wyciągnięcia 

wniosków i poprawy w przyszłości. 



Mechanik samochodowy, który nie będzie miał przynajmniej kilku samochodów do 

naprawy miesięcznie, będzie zmuszony zamknąć swój warsztat. . 

Sympatyczny Pan na infolinii, który chce nam zaproponować panele fotowoltaiczne, 

straci pracę, jeżeli w miesiącu nie domknie żadnej sprzedaży. 

I wreszcie trener personalny nie kupi sobie nowego Mercedesa, jeżeli będzie zmuszony 

prowadzić tylko 2 treningi w tygodniu. 



Motywacja i nastawienie
Fundamentalną rolę w tym, czy odnosimy sukces, ma nasze nastawienie. 

To od nas zależy, czy będziemy żyć marzeniami i wyobrażać sobie sytuacje, które nigdy 

się nie wydarzą, czy na poważnie weźmiemy się do działania i zrobimy wszystko, by 

taki scenariusz się zrealizował.



● Wyznaczaj sobie coraz to nowsze cele. Wypisz je na kartce i powieś ją w 

widocznym miejscu, by jak najczęściej oddziaływała na Twoją podświadomość. 
● Wyobrażaj sobie osiągnięty cel - w ten sposób będziesz jeszcze bardziej nakręcać 

się, by faktycznie odnieść konkretny sukces.

●  Myśl o różnicach - jak wygląda Twoje życie dziś, a jak będzie wyglądać już za 

chwilę, gdy pozyskasz kolejnych klientów i potroisz zarobki?

● Pokonaj wątpliwości - nie myśl o tym, czy coś się uda, albo o konsekwencjach 

porażki. Jeżeli chcesz spróbować czegoś nowego, po prostu to zrób.

● Nagradzaj się. Świętuj każdy mały sukces. Postanów sobie, że kupisz sobie coś, co 

sprawi Ci przyjemność, gdy np. pozyskasz 1 klienta, a następnie to kup!

Jak zmotywować się do działania i poprawić nastawienie



Jeżeli dopiero zaczynasz działalność jako trener personalny i nie miałeś większych 

doświaczeń ze sprzedażą, naturalną rzeczą jest, że początki nie będą należeć do 

najprzyjemniejszych i najłatwiejszych. 

Dlatego tak ważnym jest, by się nie zniechęcać i iść do przodu. 

Każda kolejna przeprowadzona rozmowa z potencjalnym klientem sprawi, że będziesz 

lepszym sprzedawcą, a podczas rozmów będziesz czuł się coraz swobodniej. 

Podstawy sprzedaży



Jak nie prowadzić sprzedaży jako trener personalny
● Brak określonego procesu sprzedażowego (tzw. pójście na żywioł).

● Próba nachalnego nakłonienia potencjalnego klienta do kupna pakietu.

● Charakter rozmowy jasno wskazuje na chęć odniesienia własnej korzyści, a nie na 

wysłuchanie klienta i chęć pomocy w rozwiązaniu jego problemu.

● Większość rozmowy opiera się na mówieniu, a nie słuchaniu klienta. 

● Brak chęci budowania relacji z rozmówcą.



Lubimy kupować. 

Nie lubimy, gdy ktoś chce nam coś sprzedać. 



Pomyśl teraz o panelach słonecznych i ostatnim telefonie od wcześniej wspomnianego 

Pana od fotowoltaiki. 

Nie jesteś zachwycony z tego powodu, że telemarketer chce Ci coś sprzedać.

Gdy spojrzymy na to z drugiej strony - jeśli uznasz, że panele słoneczne Ci się 
przydadzą, to z przyjemnością dokonasz ich zakupu. 

 



Sprawmy, by nasz potencjalny klient chciał kupić od nas pakiet treningów 

personalnych. Nie próbujmy mu na siłę go wcisnąć. 

Dajmy mu powód, by sam go zapragnął.  

Poznaj problem, z jakim zmaga się klient, a następnie zaproponuj jego rozwiązanie. 

Zadawaj pytania, poznaj swojego klienta, a gdy zdobędziesz wszystkie potrzebne 

informacje i zbudujesz już pierwszą relację z klientem, powiedz, jak możesz mu pomóc.



Klientka po 40tce (Aneta), zmieniła pracę i teraz większość dnia spędza w pozycji 

siedzącej. Nie ma też zbyt dużo czasu na gotowanie, więc często zamawia do biura coś 
niekoniecznie zdrowego. Tym sposobem, w ciągu ostatniego roku przytyła 10 kg.

Szuka osoby, która pomoże jej zrzucić zbędne kilogramy, a dodatkowo pomoże uporać 
się z bólem pleców w odcinku lędźwiowym. 



Dysponując już taką wiedzą, możesz sobie szybko 

wyobrazić, czego klientka oczekuje i zaproponować 
rozwiązanie dopasowane do jej potrzeb. 



Przykładowa odpowiedź:

“Pani Aneto, bardzo dobrze się składa, ponieważ podczas mojej pracy prowadziłem już 
11 kobiet, którym pomogłem rozwiązać problem podobny do Pani. Na przykład z moją 
klientką Mileną w ciągu ostatnich 3 miesięcy zdołaliśmy zdrowo zrzucić 9 kilogramów 

i jednocześnie znacząco poprawić codzienną sprawność oraz samopoczucie. 

Bóle kręgosłupa to niestety bardzo częsta przypadłość w dzisiejszych czasach, ale 

wystarczy raptem kilka regularnie i prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, by w nawet 

14 dni uśmieżyć dolegliwości bólowe i wzmocnić plecy.” 



A teraz drugi wariant: 

“Witam, jestem trenerem personalnym z 2 letnim doświadczeniem. Rozpisuję diety i 

plany treningowe oraz prowadzę treningi indywidualne. Pakiet 12 treningów kosztuje 

1000zł. Razem możemy zrzucić kilka kilo, wyrzeźbić sylwetkę lub zbudować masę 
mięśniową, zależy czego Pani oczekuje. Czy jest Pani zainteresowana?”

Widać różnicę, prawda? Pytaniem retorycznym więc jest to, który z tych wariantów 

odpowiedzi sprawdzi się lepiej.



Klient chce zwiększyć siłę i masę mięśniową, ale nigdy nie był na siłowni i boi się, że 

nie mając pojęcia o technice, może zrobić sobie krzywdę. 

↓
Treningi z Tobą 

↓
Klient potrafi poprawnie wykonywać podstawowe ćwiczenia siłowe i nabrał nawyków, 

które uchronią go od potencjalnej kontuzji. Na wielu ćwiczeniach potroił osiągi siłowe, 

a jego sylwetka nabiera zupełnie innego wyglądu. 



● Najpierw szczegółowy wywiad, ani słowa o Twojej ofercie! 

● Poznaj klienta, poznaj jego problem, poznaj jego cel.

● Sformułuj odpowiedź w oparciu o posiadaną wiedzę i przedstaw klientowi, jak 

możesz mu pomóc.

Tak to ma działać! Zachęcaj klienta do zakupu, zamiast próbować sprzedać mu swój 

pakiet. 

Jak zamienić próbę sprzedaży na zachęcanie do zakupu



Dlaczego zachęcanie do zakupu jest lepsze od próby sprzedaży?
● Poznajesz klienta, nawiązujesz z nim relację i wzbudzasz zaufanie.

● Klient czuje się wysłuchany i zrozumiany.

● Wyglądasz bardziej profesjonalnie w oczach klienta.

● Wypadasz lepiej na tle innych trenerów. 

● Wiesz, czego oczekuje Twój klient i co masz powiedzieć w dalszej części rozmowy.

W efekcie osiągamy to, co najważniejsze - skuteczność sprzedaży znacznie wzrasta. 



7 zasad sprzedaży
1. Mów tylko tyle, ile jest niezbędne. Prowadź rozmowę w taki sposób, by to klient 

miał przestrzeń do mówienia o swoich problemach i opowiadania o sobie, Ty 

przyjmij rolę słuchacza. Można to porównać do rozmowy dziennikarza z gwiazdą. 
2. Mimo, że to klient ma przez większość czasu mówić, moderuj rozmowę. Nie 

pozwól, by wymknęła się spod kontroli. To Ty rozdajesz karty i decydujesz w jakim 

kierunku ona idzie. 

3. Nie okłamuj klienta - szczerość zawsze jest w cenie. Większość osób doceni to, że 

otwarcie mówisz wszystkich aspektach. 



4. Zadbaj o swoją ofertę - gdy nadejdzie odpowiedni moment, powiesz klientowi 

jakie rozwiązanie dla niego proponujesz - im oferta będzie bardziej atrakcyjna, 

tym łatwiej będzie ją sprzedać (i NIE mówimy tutaj o niskiej cenie!). 

5. Nie skupiaj się na aspektach technicznych, a na efekcie końcowym. Nie 

zainteresujesz nikogo mówiąc o ilości treningów i rodzajach ćwiczeń. Zaoferuj 

spektakularną przemianę sylwetki lub zrzucenie zbędnych kilogramów (w 

zależności od celu klienta). 

6. Nagrywaj i analizuj swoje rozmowy z klientami (to bardzo ważne szczególnie na 

początku!). Dostaniesz jasny obraz tego, nad czym powinieneś popracować i który 

aspekt rozmowy poprawić. 
7. Bądź pewny siebie i swoich umiejętności - jeżeli Ty nie wierzysz, że zmienisz 

czyjeś życie, nikt w to nie uwierzy.  



1. Reklama w mediach społecznościowych.

2. Pierwszy kontakt z klientem.

3. Rozmowa telefoniczna i umówienie pierwszego treningu.

4. Próbny trening.

5. Domknięcie sprzedaży (rozmowa po treningu).

Proces sprzedaży treningów personalnych



Naszych potencjalnych klientów możemy podzielić na 3 grupy:

Zimna - osoby, które Cię nie znają i nie słyszały wcześniej o Tobie.

Ciepła - ludzie, którzy wiedzą kim jesteś i czym się zajmujesz, ale nie wiedzą, jak 

możesz im pomóc w rozwiązaniu ich problemu.

Gorąca - to już są osoby, które wiedzą o Tobie i są świadomi tego, że możesz pomóc im 

osiągnąć cel. Są chętni, by poznać Twoją ofertę. 

Potencjalni klienci



Dopasujmy teraz te 3 grupy do etapu procesu 

sprzedażowego.



Reklama w mediach społecznościowych - grupa zimna

Rozmowa telefoniczna - grupa ciepła

Próbny trening - grupa gorąca



W ten sposób krok po kroku ocieplasz relacje z potencjalnym klientem. Podczas 

rozmowy telefonicznej staramy się umówić z klientem na próbny, darmowy trening. 

Po próbnym treningu domykasz sprzedaż i podpisujesz umowę z klientem. 

Takie działanie ZNACZĄCO podnosi efektywność sprzedaży i pozwala Ci dużo 

szybciej zapełnić grafik :) 

WAŻNE: jeżeli nie zostaniesz zapytany o cenę za treningi, nie podawaj jej. Najlepiej to 

zrobić już po treningu, gdy klient wpada do grupy “gorącej” i jednocześnie najciężej 

będzie mu odmówić. Jeżeli klient będzie nalegał na podanie ceny we wcześniejszym 

etapie, oczywiście należy to zrobić. 



Pierwszy kontakt z klientem

Otrzymałeś kontakt do klienta lub klient napisał 

wiadomość na Messengerze - co robić? 



● Skontaktuj się z klientem tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli kontakt nastąpi w 

ciągu 2 godzin - doskonale. Jeżeli akurat nie możesz rozmawiać lub kontakt 

nastąpił późnym wieczorem - odezwij się do klienta maksymalnie do 24 godzin. 

Twoim celem jest umówienie się na rozmowę telefoniczną!

● Już od początku staraj się budować koleżeńską relację z potencjalnym klientem, 

przywitaj się i przedstaw, możesz zaproponować przejście “na Ty”, a następnie…

● … tak jak ustaliliśmy wcześniej, zacznij zadawać pytania i daj się wypowiadać 
swojemu klientowi. Im więcej wiemy, tym lepiej dopasujemy ofertę do oczekiwań 

osoby po drugiej stronie. 

● Postaraj się umówić próbny trening w jak najszybszym czasie. Jeżeli oboje macie 

czas, może to być nawet kolejnego dnia. 

● Trudniej jest odmówić osobie, która wzbudziła naszą sympatię, prawda? Dlatego 

dajmy się polubić naszemu rozmówcy :)  



Etap rozmowy z klientem



Przygotowanie do rozmowy z klientem
- Przygotuj coś do robienia notatek. Może to być dokument Word lub fizyczny 

notatnik. 

- Powyłączaj niepotrzebne programy i odłóż wszelkie rozpraszacze.

- Przeprowadzaj rozmowę w słuchawkach, by mieć obie ręce wolne (upewnij się, że 

jesteś dobrze słyszalny, a dookoła Ciebie jest względna cisza).

- Nie zapomnij włączyć nagrywania rozmowy.

- Wykonaj telefon punktualnie, a nie minutę wcześniej lub 2 minuty później.  



Etap 1 - wstęp (PK - potencjalny klient)
- dzień dobry, z  tej strony [imię], czy dodzwoniłem się do Pana/Pani [imię]? 

(PK) - Tak, zgadza się

- Dostałem informację, że jest Pan/Pani zainteresowana darmowym treningiem 

próbnym ze mną, czy to się zgadza?

(PK) - Oczywiście, wczoraj się zgłosiłam

- Super, czy mógłbym w takim razie już na wstępie zaproponować przejście na Ty? Nie 

ukrywam, że staram się utrzymywać taką formę kontaktu ze wszystkimi moimi 

podopiecznymi. 

- Nie ma problemu, mów do mnie Lidka!



Etap 2 - poznanie celu 
- Miło Cię poznać Lidka, ja jestem Łukasz. Chciałbym na początku poznać powód, dla 

którego chcesz się zapisać na trening ze mną. Masz jakiś konkretny cel, coś co chcesz 

osiągnąć? Pomoże mi to w odpowiednim przygotowaniu się do pierwszego treningu z 

Tobą. 

(PK) - Klientka opowie w tym momencie o swoich oczekiwaniach i celach, które chce 

przy Twojej pomocy osiągnąć. Jest to szczególnie ważny moment, ponieważ dzięki 

przekazanym informacjom, będziesz wiedzieć, jak skutecznie sprzedać swoją ofertę. 
Zanotuj najważniejsze hasła, by swobodnie do nich wrócić w razie potrzeby.   



Etap 3 - pytania nakierowujące
po lekko moderowanym przez Ciebie monologu klientki, czas na dodatkowe pytania, 

które uświadomią klientce, że faktycznie potrzebuje Twojej pomocy:

● Jak wygląda Twój dzień?

● Opowiedz mi o Twojej aktywności fizycznej

● Ćwiczysz według konkretnego planu treningowego?

● Jak się odżywiasz? 

● Czy w przeszłości stosując dietę/trening osiągałaś zadowalające rezultaty?

● Ile kilogramów byś chciała zrzucić? 
● Czego próbowałaś, by pozbyć się bólu pleców? 

● Co przeszkadza Ci osiągnąć zamierzony cel? 

● Jaka jest Twoja główna motywacja, co chcesz osiągnąć, gdy zrealizujemy Twój cel?



Są to oczywiście przykładowe pytania, które pomogą w 

umocnieniu klientki w opinii, że jesteś jej potrzebny. 

Ważne, żeby odpowiedziała na nie na głos i utwierdziła się 
w swoim problemie, który razem rozwiążecie. 



Etap 4 - umówienie treningu próbnego
- dzięki za odpowiedzi, są dla mnie bardzo cenne i wiem już, jakie są Twoje 

oczekiwania. Powiem Ci, że miałem już kilku podopiecznych z podobnymi celami i 

osiągnąłem z nimi super rezultaty. 

Następnie kontynuujemy:



- Jestem pewien, że wspólnie możemy [osiągnąć to, co wskazała jako swój główny cel]. 

Dlatego, chciałbym Cię zaprosić na darmowy próbny trening ze mną, żebyśmy mogli 

lepiej się poznać i zdecydować, czy ta współpraca obojgu nam odpowiada. Tak się 
składa, że mam wolne terminy we wtorek i czwartek w godzinach popołudniowych. 

Czy któryś z tych dni Ci odpowiada, czy szukamy czegoś innego?  

(PK) - Może w czwartek po 17:00? 

- Mam wolne miejsce o 18:00, czy mogę Cię tu wpisać? 

(PK) - Pewnie



Etap 5 - zakończenie rozmowy
- Doskonale. Zabierz ze sobą wodę, ręcznik, obuwie oraz strój na zmianę. Spotkajmy się 
na siłowni [nazwa i adres]. Będę na Ciebie czekał przed recepcją. Jeśli nie masz nic 

przeciwko, wyślę Ci w ciągu dnia SMS z przypomnieniem o treningu, żeby upewnić się, 
że spotkanie dalej aktualne. 

(PK) - nie ma problemu. 

- Czy masz do mnie jeszcze jakieś pytania?

(PK) - Wszystko jasne, w razie czego będę jeszcze się kontaktować. 

- Super w takim razie do zobaczenia w czwartek! 



Tym sposobem jesteśmy już po rozmowie. Pamiętaj, że to tylko przykładowa rozmowa i 

nie zawsze musi ona dokładnie tak wyglądać. 

Jest to generalny szkielet, na którym możesz oprzeć swoją rozmowę sprzedażową, ale 

oczywiście warto dopasować go pod siebie, by czuć się maksymalnie komfortowo. 

Jeżeli widzisz, że coś działa gorzej, a warto dodać coś nowego - zrób to i testuj! 



Czas na pierwszy trening



Etap 1 - przywitanie
● Tak jak wspomniałeś podczas rozmowy, poczekaj na klienta przed recepcją.
● Postaraj się być 5, a nawet 10 minut wcześniej. Niektórzy klienci przychodzą 

wcześniej, chcąc już zacząć trening o umówionej godzinie.

● Jak to mówią, pierwsze wrażenie robi się tylko raz - bądź uśmiechnięty, pozytywny 

i pełen energii!

● Pomóż klientowi przebrnąć przez wszystkie formalności w recepcji, które są 
wymagane przed wejściem na siłownię.

● Zaprowadź klienta do szatni i poczekaj w umówionym miejscu na jego przyjście.  



Etap 2 - rozmowa wstępna
● Zajmij wygodne miejsce, gdzie razem z klientem będziecie mogli usiąść i chwilę 

porozmawiać. 
● Jest to czas, w którym powinieneś z klientem ponownie porozmawiać o celach, 

jakie chce osiągnąć, zapewnić go o tym, że razem jesteście w stanie je spełnić, a 

dodatkowo opowiedzieć (byle nie za długo!) o tym, jak wyglądają Twoje treningi. 

● Jeżeli podczas rozmowy nadarzy się okazja, możesz podpytać o kilka prywatnych 

rzeczy, żeby jeszcze bardziej zawęzić Waszą relację (np. jak daleko ma na siłownie, 

czym się zajmuje, jakie ma hobby itd.). 

● Przeprowadź analizę składu ciała i omów jej wyniki z klientem. Bądź szczery, ale 

delikatny. Wypunktuj aspekty, na których w szczególności się skupicie. 



Etap 3 - trening
● Pamiętaj, że pierwszy trening ma być przyjemny i zachęcający. Po rozmowie 

wstępnej powinieneś wiedzieć, czego oczekuje klient, jednak pamiętaj - zbyt lekki 

pierwszy trening jest w większości przypadków lepszym rozwiązaniem, niż zbyt 

ciężki. 

● Unikaj szczegółowego opowiadania o ćwiczeniach i technice. Niewiele osób chce 

słuchać o rodzajach mięśni, teorii poprawnego wykonywania ćwiczeń i fachowego 

języka. W większości są to osoby początkujące, więc najlepszą reklamą dla nich 

jest sam trening i przyjemne pogawędki w przerwach. 

● Chwal i motywuj. Po udanym treningu zbij piątkę i pogratuluj. 



Etap 4 - zakończenie treningu
● Po przysłowiowej piątce i wymianie uprzejmości, spytaj się, jak się podobał 

trening i które ćwiczenie najbardziej się podobało. 

● Następnie zaproponuj, by klient poszedł do szatni się przebrać/wziąć prysznic i 

umów się z nim w konkretnym miejscu na omówienie szczegółów współpracy. 



Etap 5 - rozmowa sprzedażowa
Kiedy już ponownie spotkasz się z potencjalnym klientem, nie zaczynaj rozmowy od 

przedstawienia swojej oferty i warunków współpracy. Pokaż ponownie, że to on jest 

tutaj najważniejszy i zadbaj o dobrą atmosferę. Na początku podpytaj go o 

samopoczucie i pierwsze wrażenie po treningu.

Następnie warto popracować jeszcze trochę nad tym, by klient powiedział kilka 

ciepłych słów o treningu. 

Naszym zadaniem jest zadawanie pytań, na które odpowiedzi mogą być 2 - tak lub nie.



● Czy podobał Ci się trening? 

● Czujesz, że przy odrobinie pracy i dyscypliny możemy osiągnąć Twój cel? 

● Czy jesteś zmotywowana, by [cel klienta, np. zrzucić kilogramy]?

Im więcej “tak” uzyskamy, tym trudniej klientowi będzie później nam odmówić i 
zrezygnować z dalszej współpracy.



Tak “rozgrzanemu” klientowi możemy teraz powiedzieć coś więcej o sobie. Pochwal się 
swoimi osiągnięciami, może być to Twoja historia i metamorfoza (wersja skrócona!), 

ale przede wszystkim opowiedz o sukcesach Twoich dotychczasowych klientów 

(zwłaszcza o tych, których cele były podobne do celów aktualnego potencjalnego 

klienta). 

Bądź konkretny i operuj danymi. Ludzie lubią liczby. 

“Z moją podopieczną Mileną w miesiąc zdołaliśmy zrzucić 6kg. Prowadziła w 

większości tryb siedzący, więc musieliśmy też popracować nad kondycją. Początkowo 

był problem z przetruchtaniem 3km, a pod koniec miesiąca 2 razy dłuższy dystans nie 

był żadnym wyzwaniem.”  



Nadszedł czas na przedstawienie finalnej oferty. 

Ponownie zacznij od tego, jak możesz pomóc klientowi, ile treningów proponujesz, z 

jaką częstotliwością. Na końcu podaj cenę pakietu i… nie mów nic więcej. 

Poczekaj na reakcję klienta i odnieś się do niej. 

Jeżeli dostaniemy zielone światło, ustalamy ostatnie szczegóły, podpisujemy umowę 
(bardzo mocno zachęcam do stworzenia nawet najprostszej umowy, na której będą 
dane obu stron, kwota do zapłaty oraz szczegóły wykonywanej usługi) i umawiamy się 
na najbliższy trening.

WAŻNE: licz się z tym, że nie każdy klient powie od razu “tak”. Mało tego, większość 
klientów będzie się wahać, poinformuje o potrzebie przemyślenia decyzji. 



Ale i na taką sytuację jesteśmy przygotowani.

Dopytaj klienta dlaczego nie jest w stanie dziś podjąć decyzji, a następnie staraj się 
rozwiewać jego obawy lub proponować rozwiązania, które pomogą mu w podjęciu 

korzystnej dla wszystkich decyzji.

Z tej okazji, przygotowałem dla Ciebie kilka najpopularniejszych obiekcji, z jakimi 

prawdopodobnie przyjdzie Ci się zmierzyć. 

Pamiętaj: dążymy do tego, by finalnie usłyszeć tylko 1 z 2 odpowiedzi: TAK lub NIE.



Obiekcja 1: muszę to jeszcze przemyśleć i ewentualnie zadzwonię
- Doskonale Cię rozumiem [imię]. Z doświadczenia wiem, że klienci mają różne 

obawy, które ich powstrzymują przed podjęciem finalnej decyzji. Czy istnieje jeszcze 

coś, co nie do końca jest dla Ciebie zrozumiałe i chciałbyś to teraz omówić? 

Jeżeli klient nie wskaże nic konkretnego, a jedynie dalej będzie optował za daniem 

sobie trochę czasu na podjęcie decyzji: 

- Czy mogę liczyć na szczerość? Miewałem już sytuacje, w których część osób nie 

chciała bezpośrednio odmówić współpracy, mimo że byli pewni tego, że ze swoich 

powodów nie będą się decydować na treningi ze mną. Ponieważ szanuję Twój czas tak 

samo jak mój, to czy dać Ci jeszcze chwilę na przemyślenie decyzji i skontaktować się z 

Tobą za kilka dni, czy jesteś przekonany o tym, że nie piszesz się na współpracę ze 

mną?



Jeżeli z kolei poda konkretne powody i/lub czujesz, że jego wahanie jest faktycznie 

zasadne, możesz odpowiedzieć w następujący sposób:

- Oczywiście. W związku z tym, że mam ograniczoną liczbę miejsc dla nowych 

klientów, czy możemy w takim razie umówić się, że skontaktuję się z Tobą za kilka dni 

i wrócimy do rozmowy? Czy środa lub czwartek Ci odpowiada? [...] Super, a w jakich 

godzinach mogę zadzwonić?



Obiekcja 2: potrzebuję przeanalizować sytuację finansową
- rozumiem [imię], ile potrzebujesz czasu, żeby przeanalizować swoje finanse? [...] 

Okej, to w takim razie przytrzymam dla Ciebie ofertę do wtorku wieczór i wtedy się z 

Tobą skontaktuję, możemy się tak umówić? 



Obiekcja 3: co, jeżeli nie osiągniemy efektów
- to bardzo dobre pytanie. Jestem pewny swoich metod i wyników, ponieważ osiągałem 

już podobne rezultaty z XX klientami. 

w takim wypadku możemy też do naszej usługi wprowadzić gwarancję

- Jeżeli dalej masz wątpliwości, jestem w stanie zagwarantować Ci obiecane efekty. 

Trzymając się moich wytycznych i ściśle ze mną współpracując osiągniemy [cel], a w 

przeciwnym wypadku zaproszę Cię na dodatkowy miesiąc treningów za darmo. Ale 

powiem Ci szczerze, że jeszcze nie przydarzyła mi się taka sytuacja. 



Obiekcja 4 - inny trener ma tańszą ofertę
- [imię], zgadzam się, że moja oferta nie należy do najtańszych w okolicy, a jest to 

spowodowane tym, że efekty jakie osiągamy z podopiecznymi są naprawdę warte 

każdej zainwestowanej złotówki. Dodam jeszcze, że przez cały okres naszej współpracy 

jestem do Twojej dyspozycji nie tylko podczas treningu, ale śmiało możesz do mnie 

napisać z jakimiś nurtującymi Cię pytaniami lub wątpliwościami, lub po prostu 

pochwalić się Twoimi sukcesami, wręcz będzie mi bardzo miło! Gramy do jednej 

bramki, a Twój sukces jest jednocześnie moim sukcesem, chyba się zgodzisz?



Obiekcja 5 - czy mogę zapłacić po miesiącu treningów?
- Niestety, z moimi klientami zawsze rozliczam się z góry, w przeszłości miałem 2 

sytuacje, w których klienci po prostu nie wywiązali się z płatności i urwali kontakt. W 

ramach wyjątku, możemy rozłożyć płatność na 2 raty, 50% przed 1 treningiem i 50% po 

[x] tygodniach.  Mam nadzieję, że rozumiesz moją perspektywę. 

Jeżeli klient nie ma aktualnie pieniędzy:

- To może ustalmy termin, w którym będziesz mieć możliwość zapłacenia pierwszej 

raty i już teraz wpiszę w grafik pierwszy trening na ten dzień? 



Gdy usłyszymy tak - GRATULACJE! Właśnie pozyskałeś 
klienta. 

W pakiecie z pieniążkami otrzymujesz dodatkowy 

zastrzyk motywacji do dalszej pracy, obycie w sprzedaży i 

kilka wyciągniętych wniosków z całego procesu. 



Skuteczne pozyskiwanie nowych potencjalnych klientów
Tak jak wspomniałem na początku szkolenia, istnieje kilka sposobów na pozyskiwanie 

klientów przez Internet (slajd 9). 

Jest natomiast jeden sposób, który moim zdaniem jest bardziej skuteczny niż inne - 

kampanie reklamowe na Facebooku oraz Instagramie.



Zalety kampanii reklamowych w mediach społecznościowych
● Bardzo szybki zwrot z inwestycji (tzw. ROI)

● Wymagają relatywnie mało pracy w stosunku do otrzymanych rezultatów

● Mają ogromny zasięg i jednocześnie trafiają do osób, które są najbardziej 

zainteresowane danymi usługami

● Klienci sami się do Ciebie zgłaszają



Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu kampanii
Stworzenie prostej kampanii reklamowej w dobie tysiąca poradników na YouTube nie 

jest czymś trudnym, jednak takie kampanie w większości przypadków są nieskuteczne, 

a przedsiębiorcy jedynie tracą na nich pieniądze. Oto kilka aspektów, które trzeba 

uwzględnić tworząc kampanię: 



● Estetyka wykonania kreacji reklamowej

● Dostosowanie treści pod kątem psychologii człowieka (odbiorców reklamy)

● Algorytmy Facebooka

● Odpowiednie targetowanie reklam (dobranie grup odbiorców)

● Właściwy budżet reklamowy

● Analityka i optymalizacja działającej kampanii

● W wybranych przypadkach aspekty prawne



Jak widzisz, istnieje sporo rzeczy, które mają bezpośredni wpływ na sukces kampanii 

reklamowej na Facebooku oraz Instagramie. 

Z tego powodu, czasem po kilku nieudanych próbach stworzenia reklam na własną 
rękę, część osób rezygnuje.

Inni natomiast decydują się na zatrudnienie kogoś, kto pomoże im reklamować się w 

Internecie. Jednak i w takim przypadku, nie musi to oznaczać skutecznej reklamy i 

pozyskania nowych klientów.



Jak działa większość firm marketingowych i freelancerów
Na rynku działa setki mniejszych lub większych agencji marketingowych, domów 

mediowych lub freelancerów. Oferują reklamy na FB, Google, SEO, prowadzenie social 

mediów - wszystko to, czego Ty oczekujesz, zamiast tego, czego naprawdę 
potrzebujesz. 

Większość usług, które oferują wygląda następująco:

● Zrobimy dla Ciebie kampanię reklamową
● W ciągu miesiąca stworzymy 10 postów i 5 relacji na Instagramie

● Zwiększymy liczbę Twoich followersów na Facebooku



10 postów na Insta lub 500 nowych followersów z różnych miast w Polsce nie 

przyniesie Ci zbyt wielu nowych klientów. 

Zaryzykuję stwierdzenie, że w większości przypadków pieniądze wydane na 

współpracę nawet się nie zwrócą. 

Dlatego, jeżeli nadal tu jesteś, mam dla Ciebie propozycję.

 



Daj mi miesiąc, a pozyskam dla Ciebie 

minimum 5 nowych klientów na treningi personalne. 

Przykładowo, jeżeli miesięczna współpraca z Tobą 
kosztuje 950zł, to zarobisz minimum 4750 zł



Jak to działa?
Jeżeli chcesz wyciągnąć 100% z tego szkolenia, mocno zachęcam Cię do podjęcia 

współpracy ze mną. 

Kampaniami reklamowymi na Facebooku oraz Instagramie zajmuję się na co dzień, ale 

nie oferuję Ci wykonania jednej takiej kampanii i raportu na koniec miesiąca.

Decydując się na współpracę ze mną otrzymujesz cały szereg korzyści, ponieważ mi 

również zależy na tym, byś osiągnął jak najlepsze wyniki. Twój sukces jest 

jednoznaczny z moim.



Co obejmuje współpraca
● Współpraca obowiązuje przez 30 dni.

● Optymalizacja profili Instagram oraz Facebook  - zmienimy Twoje profile w 

osobiste wizytówki atrakcyjne dla nowych klientów.

● Stworzenie i optymalizacja kampanii reklamowych.

● Pełne wsparcie marketingowe (i nie tylko :) ) przez cały okres obowiązywania 

umowy. Jestem do Twojej dyspozycji.

● Gwarancja pozyskania 5 klientów w ciągu 30 dni. 

● Brak konkurencji - podczas naszej umowy nie współpracuję z nikim innym w 

Twoim mieście.



Co mnie wyróżnia
Nie jestem kolejnym ekspertem od wszystkiego, działam w sektorze, w którym czuję 
się najlepiej i rozwijam się właśnie w tym kierunku. 

Skupiam się tylko i wyłącznie na tworzeniu kampanii reklamowych w mediach 

społecznościowych, w branży fitness/sportowej/zdrowotnej. 

Sport to moja pasja, która w różnej formie towarzyszy mi od dziecka. 

 



Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszam Cię na niezobowiązującą darmową 
konsultację ze mną. Napisz do mnie wiadomość, umówimy się na rozmowę, podczas 

której lepiej poznam Ciebie i porozmawiamy o Twoim biznesie. 

Z przyjemnością poznam także Twoją opinię, jak podobało Ci się szkolenie, co uważasz 

za najbardziej wartościowe, a może coś Cię bardzo zaskoczyło? 

Feedback mile widziany, dzięki z góry! 

daniel_widort Daniel Widort widort.sem@gmail.com


