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Kompetencje komunikacyjne sprzedawcy – determinanta
skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej
Streszczenie. Kompetencje komunikacyjne sprzedawcy sČ niezbħdne w sprzedaǏy bezpoƑredniej, chociaǏ konieczne jest równolegųe prowadzenie na odpowiednim poziomie takǏe innych
dziaųaŷ z zakresu szeroko rozumianej komunikacji marketingowej. CiČgųy rozwój rynku i wzrost
konkurencji wymuszajČ coraz czħƑciej na przedsiħbiorcach tworzenie nierozerwalnych, dųugookresowych i staųych relacji z klientami. Jednym z takich narzħdzi, w szczególnoƑci w branǏy
handlowej, jest sprzedaǏ bezpoƑrednia. Celem artykuųu jest przedstawienie znaczenia kompetencji komunikacyjnych jako jednego z czynników skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej. ChcČc
zrealizowađ tak zdefiniowany cel, przeprowadzono analizħ literatury przedmiotu i zastosowano
metodħ sondaǏu diagnostycznego. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w budowaniu pozytywnych relacji z klientem bardzo waǏna jest wiedza sprzedawcy i doƑwiadczenie, umiejħtnoƑđ finalizowania sprzedaǏy, zdolnoƑđ do sųuchania, formuųowanie rzeczowych wypowiedzi,
a takǏe znajomoƑđ i zwracanie uwagi na komunikaty niewerbalne.
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Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu moǏna znaleǍđ wiele opracowaŷ na temat determinant
skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej. Wymienia siħ formy wpųywu spoųecznego, chociaǏby takie jak ustħpliwoƑđ, konformizm czy posųuszeŷstwo1. Zdefiniowano dotychczas
takǏe podstawowe zasady wywierania wpųywu spoųecznego, np. reguųħ wzajemnoƑci,
zwiħkszania wųasnych korzyƑci czy reguųħ powaǏania i prestiǏu2. OdnoszČc siħ do czynników wpųywajČcych na efekty sprzedaǏy bezpoƑredniej, naleǏy takǏe przypomnieđ techniki oparte na dysonansie poznawczym, jak np. „stopa w drzwiach” czy „niska piųka”3.
W artykule zawħǏono zakres rozwaǏaŷ do obszaru komunikacji interpersonalnej, aby
1

D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini: Psychologia spoųeczna, Gdaŷskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaŷsk 2002, s. 285–286.
2
K. Bakalarski: Komunikacja a rozwój spoųecznoƑci lokalnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014,
s. 169.
3
H. Hamer: Psychologia spoųeczna – teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 220–
–223.
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rozpoznađ jej wpųyw na przebieg procesu sprzedaǏy bezpoƑredniej. Gųównym celem
opracowania jest przedstawienie kompetencji komunikacyjnych sprzedawcy jako jednego z uwarunkowaŷ skutecznej sprzedaǏy bezpoƑredniej.

Metoda i organizacja badaŷ
Badanie ankietowe przeprowadzono wƑród 82 klientów lokalnego sklepu oferujČcego produkty ekologiczne w szczególnoƑci ǏywnoƑciowe. SprzedaǏ bezpoƑrednia prowadzona w sklepach z artykuųami ekologicznymi wyróǏnia siħ przede wszystkim tym, Ǐe
od sprzedawców wymaga siħ wiħkszej wiedzy miħdzy innymi w zakresie oferowanych
produktów, schorzeŷ i ich wzajemnych powiČzaŷ. Dodatkowo ceny produktów ekologicznych sČ znacznie wyǏsze od tych oferowanych w sklepach konwencjonalnych. Zastosowano metodħ sondaǏu diagnostycznego ze wzglħdu na to, Ǐe sprzedaǏ bezpoƑrednia jest integralnie powiČzana z reakcjami klientów. Wykorzystano technikħ obserwacji
uczestniczČcej i zrealizowano badania wiosnČ 2019 roku, w terminach wyznaczonych
przez menedǏera sklepu.
WƑród respondentów przewaǏaųy kobiety (69,5%). Najliczniejsza byųa grupa wiekowa 40–54 lata (35,4%). KolejnČ licznČ grupČ byųy osoby w wieku od 26 do 39 lat (28,1%),
a co piČty respondent reprezentowaų osoby powyǏej 55 lat. Najwiħcej ankietowanych
w trakcie przeprowadzania badania legitymowaųo siħ wyksztaųceniem wyǏszym (52,3%).
KolejnČ grupħ stanowili respondenci legitymujČcy siħ wyksztaųceniem Ƒrednim (24,4%)
i podstawowym (17,1%). PrzewaǏajČca czħƑđ ankietowanych deklarowaųa, iǏ sČ osobami
pracujČcymi (65,9%). Najwiħksza liczba klientów dokonuje zakupów w tym sklepie kilka
razy w miesiČcu. OdpowiedǍ taka zostaųa sformuųowana przez 39% respondentów. Okoųo 34% ankietowanych stwierdziųo, Ǐe rzadko dokonuje zakupów w tym miejscu. Byųy to
gųównie osoby mieszkajČce poza granicami miasta, w którym zlokalizowany jest sklep.
Istota sprzedaǏy bezpoƑredniej – perspektywa komunikacji interpersonalnej
SprzedaǏ bezpoƑrednia, zwana równieǏ promocjČ sprzedaǏy, akwizycjČ czy sprzedaǏČ osobistČ, jest najstarszym instrumentem promocji wymienianym obok sponsoringu,
reklamy i public relations4. W ujħciu wħǏszym oznacza indywidualne i personalne przedstawienie okreƑlonego produktu przez sprzedawcħ konsumentowi5. Tym samym podkreƑla siħ bezpoƑrednioƑđ i kontakty personalne, które umoǏliwiajČ szybkie reagowanie
na potrzeby klientów6. BiorČc pod uwagħ osobisty charakter sprzedaǏy bezpoƑredniej,
wyróǏnia siħ takie jej formy jak sprzedaǏ towarzyska, sprzedaǏ „od drzwi do drzwi”,
sprzedaǏ obwoǍna i dostosowawcza7.
4

J. Kochanowski, A. Szumski: Promocja i reklama, Czħstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne,
Czħstochowa 2011, s. 10.
5
P. Kotler: Marketing – analiza, planowanie, wdraǏanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner & Ska,
Warszawa 1994, s. 546.
6
Direct selling and its benefits to the market place, www.oaji.net/articles/2016/731-1473267843.pdf
(dostħp: 05.11.2019).
7
M. Trojanowski: Marketing bezpoƑredni. Koncepcja – zarzČdzanie – instrumenty, Polskie Wydawnic-
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W znaczeniu szerokim najczħƑciej definiowana jest jako wiele czynnoƑci, które przyczyniajČ siħ do zachħcenia konsumentów do odwiedzenia punktu sprzedaǏowego i podjħcia decyzji zakupowej8. WaǏnym wymiarem jest takǏe utrzymanie pozytywnych i odpowiednich relacji z konsumentem w trakcie oraz po dokonaniu przez niego zakupu9.
WspóųczeƑnie odchodzi siħ od tradycyjnego definiowania i stwierdza, Ǐe sprzedaǏ
bezpoƑrednia to dialog miħdzy konsumentem a sprzedawcČ, który nie wymaga juǏ
utrzymywania warunku osobistego kontaktu. Komunikacja taka wystħpuje takǏe podczas rozmów telefonicznych i konwersacji interaktywnych z wykorzystaniem sieci internetowej10. Jednak nadal naleǏy pamiħtađ o dodatkowych plusach w sytuacji kontaktu
bezpoƑredniego. Informacja kierowana do klienta w takim przypadku charakteryzuje
siħ indywidualnoƑciČ, co wyraǏa siħ miħdzy innymi konkretnym sprzħǏeniem zwrotnym
i wysokim zakresem kontroli nad przekazywanymi informacjami oraz budowaniem
trwalszych relacji.
W przypadku definiowania celów sprzedaǏy bezpoƑredniej z perspektywy procesu
komunikacji przedsiħbiorstwa z obecnymi bČdǍ potencjalnymi klientami wyróǏnia siħ
najczħƑciej takie jak11:
• dostarczanie klientom informacji, w tym m.in. o ofercie produktowej;
• ksztaųtowanie i budowanie wizerunku przedsiħbiorstwa w taki sposób, aby byų odbierany przez interesariuszy jako pozytywny;
• wspomaganie sprzedaǏy i stymulowanie klientów do podjħcia decyzji zakupowej poprzez np. udzielanie porad, wyjaƑnianie i prezentowanie dziaųania produktu;
• gromadzenie i analizowanie informacji o potrzebach i zainteresowaniach nabywców;
• pozyskiwanie klientów i tworzenie z nimi trwaųych pozytywnych relacji.
BiorČc pod uwagħ wyǏej wymienione cele, moǏna stwierdziđ, iǏ czynnoƑci sprzedaǏy
bezpoƑredniej nie koŷczČ siħ jedynie na doprowadzeniu do transakcji kupna-sprzedaǏy,
ale powinny oddziaųywađ na dųugotrwaųe relacje firmy z klientem po jej dokonaniu.

Kompetencje komunikacyjne a stopieŷ doƑwiadczenia sprzedawcy
Podstawowe kompetencje komunikacyjne kierowników sprzedaǏy zdefiniowano
miħdzy innymi w badaniu przeprowadzonym przez W.C. Moncriefa, G.W. Marschalla
i D.J. Goebela12. WƑród cech niezbħdnych do peųnienia funkcji sprzedawcy wymieniono miħdzy innymi takie jak: zdolnoƑđ do umiejħtnego sųuchania, umiejħtnoƑđ wyboru

two Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 23.
8
H. Mruk: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiħbiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012, s. 252.
9
B. Jung: Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i spoųecznej, Wydawnictwo Szkoųy Gųównej
Handlowej w Warszawie, Warszawa 2001, s. 92.
10
B. Zatwarnicka-Madura: Techniki sprzedaǏy bezpoƑredniej, Wydawnictwo CeDeWu sp. z.o.o., Warszawa 2004, s. 29.
11
Ibidem, s. 35.
12
G.W. Marshall, D.J. Goebel, W. C. Moncrief: Hiring for success at the buyer – seler interface, Journal
of Business Research 2003, vol. 56(4), s. 247–255.
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odpowiedniego stylu prowadzenia transakcji kupna-sprzedaǏy, rzeczowoƑđ wypowiedzi,
umiejħtnoƑđ komunikacji w sferze werbalnej i niewerbalnej.
NaleǏy równoczeƑnie pamiħtađ, Ǐe nie kaǏdy sprzedawca ma taki sam poziom kontaktu z klientami. Do pierwszego poziomu, tzw. podstawowego, naleǏČ ci sprzedajČcy,
którzy majČ uprawnienia jedynie do przeprowadzania transakcji kupno-sprzedaǏ. Nie
prowadzČ oni tzw. dialogu sprzedaǏowego, bo ich kontakt z klientem ogranicza siħ jedynie do wymiany uprzejmoƑci. Dodatkowo do ich kompetencji naleǏy: podanie i zapakowanie produktu oraz przyjħcie np. gotówki. Na samej górze hierarchii znajdujČ siħ
sprzedawcy, którzy majČ najwiħksze kwalifikacje i potrafiČ w szybki sposób interpretowađ oraz reagowađ na potrzeby nabywców. W swoich zakresach obowiČzków majČ
moǏliwoƑđ prowadzenia rozmowy i dokonywania transakcji sprzedaǏowej. Ponadto ci
sprzedajČcy sČ elementem szerszego obszaru komunikacji marketingowej, która bogata
jest w liczne sprzħǏenia zwrotne13.
Sprzedawcy, którym postawiono za cel kreowanie pozytywnych kontaktów z obecnymi bČdǍ potencjalnymi konsumentami, powinni wųaƑciwie stosowađ wszelkie moǏliwe
i adekwatne do sytuacji instrumenty komunikacji handlowej. Do narzħdzi tych naleǏČ
m.in.: prawidųowe pojmowanie sųów i sformuųowaŷ, wųaƑciwe ich uǏycie i transferowanie za pomocČ mowy lub pisma. ZwiČzane jest to równieǏ z kompetencjČ umiejħtnego i skutecznego objaƑniania klientom niezrozumiaųych terminów i procesów. Istotne
znaczenie w tych kompetencjach odgrywa równieǏ perswazja, czyli zdolnoƑđ do oddziaųywania na innych ludzi, w celu podjħcia przez nich decyzji zakupowych. DodatkowČ
waǏnČ rolħ w kompetencjach komunikacyjnych odgrywajČ np. zdolnoƑđ do prawidųowego analizowania potrzeb konsumenta, czy umiejħtnoƑđ prawidųowego tworzenia oferty
sprzedaǏowej. ZaleǏnoƑđ miħdzy wybranymi umiejħtnoƑciami komunikacyjnymi a stopniem doƑwiadczenia sprzedawcy przedstawiano w tabeli 114.
Tak jak przedstawiono w tabeli 1, z perspektywy przedsiħbiorstwa najkorzystniejsze
byųoby zatrudnienie sprzedawców o statusie mistrza. To wųaƑnie oni, a takǏe niektórzy
o statusie fachowca dysponujČ zdolnoƑciami integrowania swoich naturalnych umiejħtnoƑci miħkkich ze swojČ wiedzČ i doƑwiadczeniem, które zdobyli nie tylko w trakcie
edukacji, ale równieǏ kroczČc wųasnČ ƑcieǏkČ zawodowČ. Jest to jedna z przyczyn, która
wyjaƑnia, dlaczego sprzedawcy potrafiČ przeprowadziđ klienta przez caųy proces sprzedaǏowy, zaczynajČc od nawiČzania kontaktu z klientem, poprzez zaprezentowanie oferty, a skoŷczywszy na przeprowadzeniu transakcji zakupowej i utrzymaniu dobrych relacji
z nabywcČ po dokonaniu zakupu.
W przypadku analizowania kompetencji komunikacyjnych sprzedawcy wedųug kryterium doƑwiadczenia w prowadzaniu rozmowy z konsumentem wymienia siħ takie
umiejħtnoƑci jak aktywne sųuchanie, rzeczowoƑđ wypowiedzi, zdolnoƑđ dostrzegania
i rozwiČzywania problemów, klasyfikowanie poszczególnych treƑci rozmowy, kierowanie
13

A. Williams, R. Mullin: Field Markeitng. Skuteczne zastosowanie marketingu terenowego, Oficyna
Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 103.
14
Model kompetencji sprzedaǏowych, Warszawa 2014, www.ionbiznes.net/wp-content/uploads/2015/03/materia%C5%82-kompetencje-sprzedazowe-26.06.2014.pdf (dostħp: 26.05.2020).
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Tabela 1. ZaleǏnoƑđ miħdzy umiejħtnoƑciami komunikacyjnymi a stopniem doƑwiadczenia sprzedawcy
Status sprzedawcy
Kompetencje
komunikacyjne
sprzedawcy

Brak kompetencji
komunikacyjnych

Sprzedawca
o statusie ucznia

Dobry sprzedawca

Sprzedawca
o statusie fachowca

Sprzedawca
o statusie mistrza

Budowanie trwaųych
relacji z klientem

brak

podczas dialogu traci
z nim kontakt

prowadzi fachowy dialog
z klientem

potrafi prowadziđ dialog
z klientem poza sferČ
zawodowČ

tworzy trwaųe relacje
z klientem

ZdolnoƑđ do
analizowania potrzeb
klienta

prezentuje produkt
klientowi bez
analizowania jego
potrzeb

czasami analizuje
potrzeby klienta

analizuje dokųadnie
potrzeby nabywcy

analizuje potrzeby klienta
i potrafi klasyfikowađ wg
hierarchii istotnoƑci

analizuje potrzeby
nabywcy i kieruje nimi
tak aby umacniađ te które
sČ waǏne dla produktu

Tworzenie oferty
dla klientów

przedstawia klientowi
podstawowČ ofertħ

budujČc ofertħ, potrafi
odnieƑđ siħ do potrzeb
klienta

dostosowuje ofertħ do
potrzeb klienta

ofertħ dostosowuje wg
klasyfikacji istotnoƑci
potrzeb konsumenta

bez problemu tworzy
ofertħ dla klienta opartČ
na analizie jego potrzeb

Radzenie sobie
z wČtpliwoƑciami
i zastrzeǏeniami
nabywcy

nie radzi sobie z
zastrzeǏeniami
zgųaszanymi przez klienta

radzi sobie z niektórymi
zastrzeǏeniami klienta

radzi sobie z
zastrzeǏeniami nabywcy

stosuje róǏne techniki,
aby poradziđ sobie
z zastrzeǏeniami klienta

korzysta z zastrzeǏeŷ
klienta, aby stworzyđ
aprobujČca dla niego
ofertħ

Zdobywanie nowych
klientów

zdobywa nabywców tylko
za pomocČ zewnħtrznych
Ǎródeų

czasami potrafi dotrzeđ
do nowych klientów

aktywnie pozyskuje
nowych klientów
za pomocČ metod
narzuconych przez
kierowników

aktywnie pozyskuje nowych
klientów za pomocČ
metod narzuconych przez
kierowników oraz innymi
formami

aktywnie, na podstawie
wųasnych metod
pozyskuje nowych
klientów

ródųo: Model kompetencji sprzedaǏowych, Warszawa 2014, www.ionbiznes.net/wp-content/uploads/2015/03/materia%C5%82-kompetencje-sprzedazowe26.06.2014.pdf (dostħp: 26.05.2020).
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przebiegiem dialogu handlowego, zachowywanie integralnoƑci i spójnoƑci pomiħdzy komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym15.
Ponadto naleǏy pamiħtađ, iǏ bardzo waǏnym elementem komunikacji interpersonalnej jest sprzħǏenie zwrotne. To wųaƑnie ono pozwala konsumentowi lub sprzedawcy na
skonkretyzowanie informacji i dostosowanie ich do oczekiwaŷ rozmówcy. Dodatkowo
dziħki zadawaniu pytaŷ uzupeųniajČcych, wzrasta skutecznoƑđ porozumienia i budowane sČ relacje partnerskie pomiħdzy sprzedawcČ a klientami16. Komunikowanie jest
procesem ciČgųym polegajČcym na przekazywaniu i odbieraniu informacji, a w zwiČzku
z tym moǏna stwierdziđ, Ǐe sprzedajČcy jest nie tylko nadawcČ komunikatów, ale równieǏ odbiorcČ wiadomoƑci formuųowanych przez klientów. WųaƑnie dlatego poǏČdanČ
umiejħtnoƑciČ komunikacyjnČ u sprzedawców jest sųuchanie, które polega miħdzy innymi na:
• prezentowaniu zaciekawienia przez sprzedajČcego, poprzez skierowanie wųasnej postawy ciaųa w stronħ klienta;
• zwróceniu uwagi na konsumenta i wypowiadanych przez niego sųowach;
• dopytywaniu klienta w celu wyjaƑnienia niepewnoƑci i zastrzeǏeŷ;
• podtrzymywanie staųego kontaktu wzrokowego;
• przekazywaniu przez sprzedawcħ informacji zwrotnej za pomocČ komunikatów niewerbalnych.
AnalizujČc gųówne cechy komunikatywnego sprzedawcy, naleǏy pamiħtađ takǏe o komunikatach niewerbalnych. PoniewaǏ klient buduje opiniħ takǏe na podstawie informacji
pozyskiwanych kanaųem wzrokowym, w tym gestykulacji i cech wyglČdu zewnħtrznego.
W relacjach sprzedawca–klient waǏny jest efekt pierwszego wraǏenia, który w duǏym
stopniu teǏ wpųywa na podjħcie decyzji zakupowej lub rezygnacjħ z transakcji17.
Sprzedawca powinien takǏe zwracađ uwagħ na komunikaty niewerbalne klientów.
ChcČc jak najlepiej je odczytywađ, pomocne sČ trzy gųówne reguųy. PierwszČ z nich jest
odczytywanie gestów grupowo. Oznacza to, Ǐe gesty powinny byđ czytane bez odųČczania ich od kontekstu danej sytuacji bČdǍ przeciwnych, ale wystħpujČcych w tym samym
czasie komunikatów werbalnych. Przykųadem tego moǏe byđ ųapanie siħ za ucho, poniewaǏ to wųaƑnie sytuacja i inne wykonywane gesty mogČ ilustrowađ kųamstwo, zawstydzenie lub po prostu podrapanie siħ. Druga to: sprzedawca powinien doszukiwađ siħ
cech zgodnoƑci poƑród wysyųanych komunikatów niewerbalnych. Jest to o tyle waǏne,
gdyǏ jak wynika z badaŷ, sygnaųy niewerbalne majČ wiħkszy wpųyw na decyzjħ czųowieka
w porównaniu do tych, które sČ transmitowane za pomocČ wypowiadanych sųów18. Ten
wpųyw na reakcje konsumenta jest mniejszy, gdy dochodzi do niezgodnoƑci pomiħdzy

15

Profil kompetencyjny wspóųczesnego sprzedawcy, www.grupa-kreatywna.pl/co-potrafi-sprzedawca
(dostħp: 25.11.2019).
16
D. Tomaszewicz: SprzedaǏ i profesjonalna obsųuga klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiŷsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 14–15.
17
R. Paųgan: SprzedaǏ bezpoƑrednia. Style i techniki, Wydawnictwo Gdaŷskiej Szkoųy WyǏszej, Gdaŷsk
2015, s. 78.
18
A. Pease, B. Pease: Mowa ciaųa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznaŷ 2007, s. 40–42.
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komunikatami werbalnymi a niewerbalnymi. Trzecia reguųa dotyczy rozszyfrowywania
wszystkich gestów z perspektywy danej sytuacji. Wymienione uwarunkowania wpųywajČ na to, czy klient uwierzy w sųowa sprzedajČcego i dokona zakupu.

Znaczenie kompetencji komunikacyjnych sprzedawcy w opinii badanych
WspóųczeƑnie waǏne jest, aby przedsiħbiorstwa handlowe prowadziųy analizħ gųównych
determinant decyzji zakupowych swoich klientów. Z perspektywy kompetencji komunikacyjnych sprzedawców okazaųo siħ, Ǐe dla potencjalnego klienta waǏna jest obsųuga klienta
i byųa wymieniana jako jeden z gųównych czynników skųaniajČcych do zakupów. Jak wynika
z badania, zwracajČ na to uwagħ przede wszystkim kobiety, respondenci powyǏej 55 lat
i osoby legitymujČce siħ wyksztaųceniem wyǏszym. Dodatkowo respondenci podkreƑlali,
Ǐe najwiħkszČ zaletČ sprzedaǏy bezpoƑredniej jest moǏliwoƑđ skorzystania z rady sprzedawcy. Wskazywali na to reprezentanci poszczególnych grup wiekowych, a w pierwszej
kolejnoƑci osoby w wieku 40–55 lat i 26–39 lat. Najwiħcej ankietowanych wskazujČcych
na tħ cechħ legitymowaųo siħ wyksztaųceniem wyǏszym. Respondenci uznali sprzedaǏ bezpoƑredniČ za najskuteczniejszČ formy promocji (4,35 pkt w skali Likerta). Na drugim i kolejnych miejscach znalazųa siħ promocja dodatkowa, reklama, sponsoring i public relations.
Najwiħkszy wpųyw na podjħcie decyzji zakupowych przez klientów miaųy informacje
o tym, iǏ dany produkt posiada okreƑlone certyfikaty (68,3%), a takǏe, Ǐe nie jest testowany na zwierzħtach (51,2% – rysunek 1). Gųównym powodem takiego wyniku jest to,
iǏ wspóųczesny klient jest bardziej etyczny i Ƒwiadomy oraz potrafi szybko analizowađ
i weryfikowađ informacje zawarte na etykiecie produktu. Jednak, aby klient podjČų
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Rysunek 1. Determinanty decyzji zakupowych podejmowanych podczas sprzedaǏy bezpoƑredniej [%]
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.
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okreƑlonČ decyzjħ, dana informacja powinna byđ wųaƑciwie zakomunikowana odbiorcy i zwróciųo na to uwagħ 46,3% ankietowych. UmiejħtnoƑci komunikacyjne sČ waǏne
podczas kaǏdych rozmów z klientem, w tym takǏe tych dotyczČcych zniǏek cenowych
i promocji, które sČ waǏnym czynnikiem wpųywajČcym na decyzje zakupowe (46,3%).
Nieznaczne zróǏnicowanie odpowiedzi wynika przede wszystkim z tego, Ǐe wymienione
dziaųania skutkujČ podobnymi korzyƑciami.
WspóųczeƑnie coraz wiħkszy wpųyw na tworzenie pozytywnych relacji miħdzy przedsiħbiorstwem a klientem majČ oczekiwania tych ostatnich wobec sprzedawców. Wedųug ankietowanych, najbardziej poǏČdanČ cechČ, jakČ powinien posiadađ kompetentny
sprzedawca, jest legitymowanie siħ eksperckČ wiedzČ dotyczČcČ oferty produktowej
(4,79 pkt w skali Likerta). Cecha ta jest niewČtpliwie niezbħdna w sklepach oferujČcych
produkty ekologiczne, bo klientami takich placówek sČ bardzo czħsto osoby zapobiegajČce pewnym dolegliwoƑciom albo takie, które juǏ pewnych doƑwiadczajČ. Wskazanie
tego typu byųo pozytywnie zweryfikowane takǏe w pytaniu o najczħƑciej popeųniane bųħdy przez sprzedawców i 79,3% respondentów zwróciųo uwagħ na brak podstawowych
informacji dotyczČcych oferty sprzedaǏowej. Najwiħksza liczba badanych (90,2%) nie toleruje takǏe postawy atakujČcej, czego wyrazem mogČ byđ niepotrzebne pytania i usilne
nakųanianie do dokonania zakupu.
Dla ankietowanych oprócz profesjonalizmu (4,55) istotne sČ równieǏ typowe umiejħtnoƑci komunikacyjne, takie jak rzeczowe formuųowanie wypowiedzi (4,56) czy zdolnoƑđ
sųuchania (4,34). Odpowiedzi takie deklarowane byųy gųównie przez kobiety w wieku
powyǏej 40. roku Ǐycia. Relatywnie czħsto badani wskazywali równieǏ takie umiejħtnoƑci jak: zaangaǏowanie w rozwiČzanie problemu (4,38) oraz wysokČ kulturħ osobistČ
(ųČcznie 4,32). Najmniej istotnČ cechČ wedųug ankietowanych jest nieszablonowy sposób myƑlenia i dziaųania (3,57).

Opinia sprzedawcy o sprzedawanym produkcie

4,27

Rzeczowość wypowiedzi

4,09

Umiejetność do rozpoznawania i analizowania
stanów emocjonalnych swoich oraz klientów

3,87

Zdolności sprzedażowe, na które składają się
doświadczenie, wiedza i umiejetności realizacji
transakcji-kupna sprzedaży

4,61

Umiejetności wywierania wpływu na innych
ludzi

1,85
0

1

2

3

4

Rysunek 2. Ranking kompetencji komunikacyjnych sprzedawców w skali Likerta
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.

Strona | 122

5

Kompetencje komunikacyjne sprzedawcy...

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 2, zdecydowanie niepoǏČdanČ cechČ komunikacyjnČ wedųug respondentów jest umiejħtnoƑđ wywierania wpųywu na inne
osoby (1,85). MoǏe to wynikađ z tego, Ǐe ludzie nie lubiČ byđ manipulowani zarówno
w sposób otwarty – kiedy o tym wiedzČ, jak i ukryty. Najbardziej poǏČdanČ cechČ sČ
zdolnoƑci sprzedaǏowe, które skųadajČ siħ z: doƑwiadczenia sprzedawcy, wiedzy, a takǏe
umiejħtnoƑci finalizowania sprzedaǏy (4,61 pkt).
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 3, praktycznie wszystkie z przywoųanych umiejħtnoƑci komunikacyjnych oceniono podobnie. AnalizujČc powyǏsze dane
naleǏy stwierdziđ, iǏ gotowoƑđ pomocy uznano za najwaǏniejszČ (4,55). Równie waǏne
dla respondentów okazaųy siħ takie dziaųania, jak: znajomoƑđ asortymentu (4,46), jakoƑđ
udzielonych wiadomoƑci (4,44) oraz szybkoƑđ odpowiedzi na zadawane pytania przez
badanych (4,44). Ponadto moǏna stwierdziđ, iǏ sprzedajČcy w zadowalajČcy sposób
przyjmujČ indywidualne zamówienia oraz reklamacje od konsumentów (4,37) oraz sČ
aktywni i skuteczni w rozwiČzywaniu zaistniaųych problemów (4,4).
Respondenci deklarowali równieǏ to, czy zwracajČ uwagħ na komunikaty niewerbalne
ekspedientów. WiħkszoƑđ ankietowanych, bo aǏ 61,3% stwierdziųo, iǏ w rozmowie prowadzonej ze sprzedawcČ bierze pod uwagħ komunikaty niewerbalne. Ponad 1/3 (35,1%)
osób nie miaųa zdania na ten temat. Jedynie okoųo 4% respondentów zadeklarowaųo, iǏ
nie zwraca uwagi na takČ formħ komunikacji. PrzyczynČ dwóch ostatnich, wymienionych
odpowiedzi jest miħdzy innymi brak ogólnej wiedzy w zakresie komunikacji, a w zwiČzku
z tym brak umiejħtnoƑci identyfikowania komunikatów niewerbalnych.
Z odpowiedzi respondentów wynika, iǏ oprócz treƑci, bardzo waǏne sČ komunikaty
niewerbalne. Zwrócono uwagħ w pierwszej kolejnoƑci na kontakt wzrokowy (58,5%),
postawħ (54,9%) i wyraz twarzy (52,4%). Szczegóųowy rozkųad odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 4 i potwierdziųo siħ zaųoǏenie, Ǐe klienci zwracajČ uwagħ na komunikaty niewerbalne przekazywane przez sprzedawcħ. Z kolei ponad 50% wskazaŷ na treƑđ
jest potwierdzeniem tego, jak waǏnČ kompetencjČ sprzedawcy jest posiadanie aktualnej
wiedzy i wųaƑciwe dzielenie siħ niČ z klientami.
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Rysunek 3. Czynniki skutecznej komunikacji marketingowej w opinii klientów w skali
Likerta
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.
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Rysunek 4. Elementy komunikacji bezpoƑredniej najczħƑciej zwracajČce uwagħ klientów [%]
ródųo: wyniki badaŷ wųasnych.

Podsumowanie
Wspóųczesne tendencje rynkowe powodujČ, iǏ prowadzenie sprzedaǏy bezpoƑredniej staje siħ procesem coraz bardziej zųoǏonym i skomplikowanym. Klienci majČ szybki
i ųatwy dostħp do informacji oraz do szerokiego wyboru podobnych jakoƑciowo artykuųów. Tym samym mogČ porównywađ oferty róǏnych przedsiħbiorstw i stajČ siħ bardziej
Ƒwiadomi oraz podejmujČ bardziej racjonalne decyzje, co implikuje coraz wiħksze oczekiwania wobec wiedzy sprzedawców. Dlatego teǏ przedsiħbiorstwa powinny poszukiwađ
nowych rozwiČzaŷ, które umoǏliwiųyby im zbudowanie trwaųych relacji z obecnymi oraz
potencjalnymi klientami.
Jak wynika z przeprowadzonych badaŷ, do gųównych kompetencji komunikacyjnych
sprzedawcy zaliczono:
• wiedzħ sprzedawcy i umiejħtnoƑđ finalizowania sprzedaǏy jako waǏne czynniki budowania pozytywnych relacji z klientem, a zarazem cechy doƑwiadczonego sprzedawcy;
• ƑwiadomoƑđ znaczenia komunikacji niewerbalnej, na którČ zwracajČ uwagħ klienci;
• rzeczowoƑđ wypowiedzi;
• zdolnoƑđ sųuchania;
• niewywieranie zbyt silnego wpųywu na klientów, bo ci nie lubiČ byđ manipulowani
zarówno w sposób otwarty – kiedy o tym wiedzČ, jak i ukryty.
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Seller’s Communication Competences – a Determinant of Effective Direct Sales
Summary. Communication skills of a seller are indispensable in direct sales, although also
other activities in the field of broadly understood marketing communication need to be simultaneously undertaken and properly conducted. The continuous development of the market
and intense competition put pressure on entrepreneurs to establish and maintain long-term,
stable relationships with their customers and clients. Direct sales is one of the instruments to
achieve this goal, especially in the field of commerce. The purpose of this paper is to present
communication competences as one of the key factors determining effective direct sales. To
achieve this goal, the study involved a desk-based literature review and a diagnostic survey.
The research shows that the list of competencies determining positive relationship with customers includes the following: expertise and experience of the seller, ability to close a deal,
ability to listen and formulate factual statements as well as understanding and recognizing
nonverbal messages.
Key words: direct sales, promotion, seller, interpersonal communication
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