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Co blokuje Twoją sprzedaż jeszcze zanim 
klient powie: „NIE” ? 
 

Lista blokad, którą znajdziesz na następnych stronach powstała, aby ułatwić Ci poznanie 

częstych mechanizmów utrudniających proces sprzedaży. Możesz tę wiedzę wykorzystać do 

tego,  aby świadomie zmienić to, co nie działa albo się nie udaje z jakiegoś powodu. 

 

Nie napiszę o tym, czy dobrze lub źle stosujesz techniki sprzedaży, bo skąd mam o tym 

wiedzieć. Nic nie będzie także o tym, czy wiesz jaka jest Twoja grupa docelowa, czy znasz 

swoją unikalną cechę produktu / usługi.  

 

Przyjrzysz się natomiast innej, czasami ciemnej stronie mocy sprzedaży i kontaktu 

z potencjalnym klientem. Jest to wiedza równie ważna jak techniki i umiejętności sprzedażowe. 

Niestety często pomijana na szkoleniach, może zniweczyć całe Twoje przygotowanie oraz 

znajomość zasad „efektywnej sprzedaży”. 

 

Ta wiedza dotyczy Twojego nastawienia, emocji, myśli oraz ostatecznego zachowania. 

Takiego, które wybierasz, bądź którego nie podejmujesz.  

 

Po cóż Ci cała wiedza o marketingu, jeśli na przykład podczas rozmowy z potencjalnym 

klientem nie będziesz miał śmiałości powiedzieć o cenie? Zwykle obawiasz się, że klient może 

jej nie zaakceptować i w rezultacie podajesz niższą, a później robisz sobie wyrzuty, że straciłeś 

szansę na zarobek. Albo, co gorsza, ciągle sprzedajesz nieco powyżej kosztów, bo nawet  

nie podejmujesz negocjacji. Dlaczego tak się dzieje, co Cię powstrzymuje? 

 

Jest wiele różnych schematów działania, które ostatecznie przekładają się na Twoją sprzedaż. 
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Skutki? 
 
Oh, może to mieć czasami kluczowe znaczenie dla Ciebie i Twojej pracy.  

Bardzo często zdarza się, że w wyniku pewnych wyobrażeń lub myśli, w ogóle  

nie podejmujesz działań. Te wyobrażenia mogą dotyczyć Ciebie, Twojej usługi / produktu, 

klientów czy prowadzenia biznesu.  

 

Czy masz świadomość, że nie podejmując próby, z góry ustawiasz się na przegranej pozycji?  

Albo robisz coś innego niż byś chciał. Unikasz pewnych działań, aby robić coś mniej istotnego 

 

W ten sposób sabotujesz swoje wysiłki i działania. 

 

Twoja sprzedaż jest niesatysfakcjonująca, a Ty – zestresowany. Możesz czuć rozgoryczenie 

i brak motywacji. Być może zaczniesz szukać w internecie kolejnej cudownej metody  

na podniesienie sprzedaży, następnej wiedzy marketingowej, techniki promocyjnej.  

Jesteś zły na siebie, na klienta, na niesprzyjający rynek, na konkurencję, na rodzinę itd.  

 

Albo zniechęcasz się i mówisz: „To nie ma sensu, nie nadaję się do tego, rzucam to! Idę  

na etat, na bezrobocie, wyjeżdżam!” Czy to źle? Czasami nie, bo wkurzenie może wyzwolić 

motywację i zmianę. Ale jeśli ciągle powtarzasz podobne blokujące schematy to raczej nie 

będziesz z radością podchodzić do swojej pracy, prawda?  

A przy okazji siada Twoje poczucie wartości. 

 

W takim razie – do dzieła – odkrywaj!  

Sprawdź, co może blokować Twoją sprzedaż, zanim jeszcze do niej dojdzie!  

Wydrukuj listę, przygotuj coś do pisania, ulubioną przekąskę (musi być przecież jakaś nagroda)  

i chwilę tylko dla siebie. Czytaj i od razu zaznaczaj te stwierdzenia, które czujesz, że mogą 

dotyczyć Ciebie i utrudniać Ci życie. 
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Co blokuje sprzedaż - cz.1 etap przed sprzedażą 

„ja, klient i mój biznes” – zbiór najczęstszych blokad 

 
Uważam / boję się / mam wątpliwości / przejmuję się / złości mnie,  przeszkadza mi że ...   
       (lub inne Twoje stwierdzenie, które będzie pasowało do poniższych) 

 

Konkurencja, współpraca: 

☐… inni są lepsi ode mnie w … (może dot. produktu, usługi, ceny, terminu …) 

☐… niczym szczególnym się nie wyróżniam 

☐… jestem na przegranej pozycji, nie mam szans 

☐… nie jestem dość konkurencyjny, mam za słaby towar, za wysoką cenę … 

☐… wszystko teraz załatwia się po znajomości 
 

Moja usługa / produkt / oferta dla klienta: 

☐… mogę usłyszeć NIE, klienci mogą mi odmówić, odrzucić (mnie, propozycję ..) 

☐… nie sprostam jego wymaganiom  

☐… nie będę wiedział, co odpowiedzieć na obiekcje klienta lub krytykę 

☐… zrobię coś źle, zepsuję, nie uda się, to musi być perfekcyjne 

☐… to się nie sprzeda, nie będzie chętnych, znowu się nie uda 
 

Ja w biznesie i w sprzedaży: 

☐… jestem za słaby 

☐… nie jestem dość dobry w … (sprzedaży, marketingu, w tym czym się zajmuję …)  

☐… nie będę umiał negocjować, nie jestem sprawnym negocjatorem 

☐… nie jestem taka wygadany, jestem nieśmiały 

☐… nie umiem sprzedawać obcym osobom (głupio mi, wstyd mi, pomyślą, że się  

          narzucam i chcę im coś wcisnąć, nie chcę wyjść na ulicznego sprzedawcę … ) 

☐… nic nie znaczę (jestem mało ważny, kim ja tam jestem), nikt mnie nie zna 

☐… nie umiem odmawiać, trudno mi będzie odmówić zlecenia  
 

Klienci: 

☐… nie będę miał swobody w działaniu, będą mnie kontrolować 

☐… klient będzie roszczeniowy, będzie chciał mnie wykorzystać i naciągnąć 

☐… klient może się wymądrzać i „wiedzieć lepiej” ode mnie, choć i tak się nie zna 

☐… klient będzie chciał niemożliwego, cudów, będzie wydziwiał 

☐… klient wejdzie mi na głowę 

☐… klienci przyjdą do mnie tylko wtedy jeśli…(np. obniżę cenę, poświęcę się, swój czas…) 
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Masz już zaznaczone stwierdzenia. Co z nimi dalej?   

 

Po pierwsze – wysuń swoje wnioski i dokończ zdania  

 Najbardziej z tego wszystkiego boję, że –  

 

 Najbardziej martwi mnie, że – 

 

 Najbardziej złości mnie – 

 

 Najbardziej przeszkadza mi –  

 

I bardzo, bardzo ważne pytanie 

Co może dalej się dziać, jak będzie wyglądał mój biznes, jeśli będzie dalej tak, jak jest? 

 

 

Zastanów się i odpowiedz  

Czy jestem w stanie zmienić cokolwiek z tego, co powyżej zaznaczyłem jako ważne? 

 

 

Po drugie – masz wpływ 

Wyobraź sobie, że mógłbyś zmienić sposób myślenia o sobie, o kliencie, o biznesie.  

Zamiast myśleć: „Jestem nic nie warty, boję się, że klient odrzuci moją ofertę, znowu się nie 

uda” pomyśl: „Jestem tego warty, moja usługa/ produkt jest warty tej ceny, sprawdzę czy 

klient przyjmie moją ofertę, a jeśli nie to będzie inny, uda się albo się nie uda i nic się nie 

stanie”? 

 

Co Ci to da? 

Sposób myślenia i odczuwania można zmieniać.  To w rezultacie mniejszy stres, mniej 

negatywnych emocji, większa wiara w siebie i swoje możliwości. A co za tym idzie, więcej 

efektywnych działań, większa motywacja, dostrzeganie nowych możliwości tam, gdzie ich 

wcześniej nie widziałeś. To także odblokowanie stagnacji, przełamanie rezygnacji i nareszcie 

korzystanie ze swojego autentycznego potencjału!  

 
Czy warto? Sam odpowiedz! 
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Co już teraz możesz zrobić? 
To, jak postrzegamy siebie i świat jest subiektywne. Oceniamy to przez nasze filtry, własne 

doświadczenia, wyobrażenia. Możesz te filtry zamienić na pozytywne. Jednym wystarczy  

już sama świadomość swoich blokad. Inni mogą spróbować prostych metod np. afirmacji 

(ćwiczenie znajdziesz poniżej). Przy bardziej opornych tematach można wykorzystać technikę 

tappingu, którą i ja stosuję w pracy z moimi klientami.  

 

A już teraz możesz wypróbować te 2 kroki: 

 

Uwalniaj negatywne emocje. Wybierz jedno zdanie z poprzedniej strony. Przeczytaj 

na głos, zauważ jakie masz z nim uczucia. Teraz weź trzy głębokie oddechy i uwolnij 

to odczucie. Możesz sobie powiedzieć np. „Odpuszczam ten lęk, uwalniam to 

zmartwienie, rozluźniam to napięcie”, itp.  Powtarzaj. 

 

Stwórz swoją afirmację będącą przeciwieństwem Twojej blokady np. wybieram … 

z radością … Opisz to przez emocję, którą chcesz czuć w danym momencie  

np. „W negocjacjach podaję cenę z pewnością siebie”. 

Napisz ją na kartce (np. z drugiej strony wizytówki), żółtej karteczce, włóż  

do portfela, powieś na lodówce, przyklej na lustrze, zapisz jako hasło do poczty, 

ustaw jako przypomnienie, itd. Kiedy na nią spojrzysz przeczytaj z uwagą, wczuj się 

i dołącz do niej pozytywne emocje. W ten sposób zaszczepiasz pozytywną myśl. 

 
       
      Moja afirmacja  

2

 

  
 

1
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Powodzenia! 

Lista była przydatna? Udało się coś zmienić? Możesz o tym do mnie napisać >> kontakt 

 
 

 

 

O autorce tej listy 
Nazywam się Iwona Kotłowska, jestem trenerem i coachem rozwoju w biznesie.   

Pomagam przedsiębiorczym kobietom i mężczyznom wyzwalać ich wewnętrzną moc. 

    

Jeżeli zastanawiasz się nad kimś, kto może Ci pomóc w uwolnieniu od blokad zapraszam do 

siebie na bezpłatną konsultację wstępną. Weź także udział w moim Klubie Rozwoju w Biznesie 

(online). Zapraszam także na swoją stronę i bloga. 

 

 

Będzie mi bardzo miło Ciebie poznać ! 

www.poznajswojamoc.pl 

http://poznajswojamoc.pl/kontakt
http://poznajswojamoc.pl/sesja-wstepna
http://poznajswojamoc.pl/klub
http://poznajswojamoc.pl/
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