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Tytułem wstępu 

Zajmuję się rozwiązywaniem problemów w obszarze sprzedaży i obsługi klienta,  
bo tego nauczyłem się najlepiej w ponad 20-to letniej pracy w działach handlowych.  
Na co dzień wykorzystuję metody używane przez praktyków dużego biznesu.  
Nie zapominam jednak o realiach polskich firm i o uwzględnianiu naszego otoczenia 
biznesowego.  

Dzięki metodzie, której opis znajdziesz poniżej prawie zawsze wypracowuję 
rozwiązanie przełomowe.  Pomagam klientowi rozprawić się z czymś, co nie dawało  
mu spać i z reguły dostarczam „podwaliny” pod zmianę gwarantującą skokowy rozwój.  

Jestem pewny efektów jakie dostarcza, dlatego w mojej ofercie są „konsultacje bez 
ryzyka” zobacz ofertę: https://wiedzawfirmie.pl/wdrazanie-innowacji-sprzedaz 

Ale możesz samodzielnie znaleźć rozwiązanie swojego problemu stosując tą samą 
metodę co ja: 

Metoda rozwiązywania problemów w obszarze sprzedaży  
i obsługi klienta  
 
Wszystkie poniższe kroki opierają się na następujących założeniach:  

1. Odpowiedzi udzielaj w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem; 
2. Nigdy nie zakładaj z góry, że wiesz jakie powinno być finalne rozwiązanie; 
3. Konflikty to najlepsze źródło znalezienia przełomowego rozwiązania; 
4. Wszystkie negatywne skutki, które obserwujesz mają z reguły max 3 wspólne 

źródłowe przyczyny; 
5. Szukaj rozwiązania, które zmieni przyczynę źródłową;  

 
Praca nad rozwiązaniem problemów polega na: 
 

1. Analizie stanu obecnego, czyli patrzysz na swoją obecną sytuację i: 
a. Wypisujesz około 10 najbardziej dotkliwych rzeczy, które wiążą się  

z tym „co spędza ci sen z powiek”, 
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b. Analizujesz każdą z wypisanych rzeczy stosując schemat: „Ta [rzecz] jest, 
bo ….” ,  

c. Analizujesz wypisane „bo …” i szukasz wspólnej przyczyny  
(nie więcej jednak niż trzech przyczyn źródłowych), 

2. Budowa stanu docelowego, takiego w którym Twoje problemy są rozwiązane: 
a. Weź wypisane wcześniej 10 najbardziej dotkliwych rzeczy, które wiążą 

się z tym „co spędza ci sen z powiek” i opisz stan, w którym wszystkie 
one są rozwiązane, 

3. Znalezienie źródła rozwiązania gwarantującego przejście z teraz do stanu 
docelowego: 

a. Wybierz przyczynę źródłową, która najbardziej w twojej ocenie wpływa 
na to co masz teraz (jeśli masz więcej niż jedną), 

b. Ta przyczyna wypływa z konfliktu interesów, określ strony konfliktu  
i napisz co każda ze stron chce uzyskać, 

c. Napisz czym się kieruje każda ze stron chcąc uzyskać „swoje”, 
d. Znajdź błędne „oczekiwanie” – to ono jest źródłem problemu  

i tym samym „niewykorzystaną do tej pory szansą”, 
4. Opracowanie rozwiązania gwarantującego przejście z teraz do stanu 

docelowego: 
a. Wypisz wszystko co przeszkadza ci „w byciu w stanie docelowym”, 
b. Napisz co i jak trzeba zrobić, aby pokonać każdą z przeszkód, 
c. Ułóż kolejność w jakiej zajmiesz się pokonywaniem przeszkód – pamiętaj 

o zależnościach pomiędzy nimi (co musi być zrobione wcześniej,  
aby zająć się rozwiązaniem kolejnej przeszkody), 

d. Zawsze wybieraj sposoby pokonywania przeszkód według klucza: 
najprostsze i najszybsze, ale gwarantujące stały efekt,  

e. Zanim zaczniesz działać: przeanalizuj, czy twoje działanie zapewni efekt 
jakiego się spodziewasz. Jeśli nie, znajdź inny sposób pokonania 
przeszkody, 

5. Zrób po kolei to, co zostało zaplanowane.   

Ta metoda działa bardzo dobrze. Zrób po kolei każdą 
czynność z listy, a efekty cię zadziwią. 
 
Jeśli mimo wszystko potrzebujesz pomocy – napisz do mnie piotr@wiedzawfirmie.pl  

Spojrzę na Twoje problemy z innej perspektywy. Znalazłem już niejedno rozwiązanie  
i wiem, że „z boku” widzę więcej niż Menadżer, który „tkwi” w problemie od dłuższego 
czasu.  
 
Piotr Kawa 

Zarabiaj dzięki przełomowym rozwiązaniom 


