
Ustka, 03 Października 2014 

Czy rybołówstwo można sprzedać turystom? 



Agenda Szkolenie   
 08.15-10.15 Podsumowanie minionego sezonu letniego - jak karty przekładały się na faktyczne 

zainteresowanie usługą, pomysły i propozycje usprawnień 
 
 Plany na sezon jesienno-zimowy 2014 i na rok 2015 (funkcjonowanie stojaków oraz kart poza sezonem letnim) 
 
 Wnioski, propozycje nowych rozwiązań. 

 
 10.15-10.30 przerwa kawowa 

 
 10.30-12.30 Wspólne wypracowanie zasad współpracy w ramach szlaku na rok 2015 

 zasady finansowania materiałów promocyjnych dot. szlaku - kwestia partycypacji w kosztach – np. składki roczne, składka 
okazjonalna na konkretne przedsięwzięcia – temat do przedyskutowania. 

 umowa na rok 2015 
 plan działań na cały rok  
 pakiety na 2015 

 

 12.30-13.15  przerwa obiadowa 
 

 13.15-14.45   Obsługa ruchu turystycznego: 
 standardy obsługi turystów 
 radzenie sobie w trudnych sytuacjach 
 odpowiednie podejście do klienta 

 

 14.45-15.00 przerwa kawowa 
 15.00-15.30 Podsumowanie i wnioski. 



OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 

 standardy obsługi turystów 

 radzenie sobie w trudnych 
sytuacjach 

 odpowiednie podejście do klienta 

 

 
 



Standardy obsługi turystów 
 
 Obsługa klienta – 

dostarczenie 
instrukcji obsługi do 
niematerialnego 
produktu – analogia 
ikea – produkt 
chiński 

 



Co to jest produkt turystyczny 

„Produkt turystyczny – pakiet dóbr i usług, 
czyli zestaw materialnych i niematerialnych 
składników dostępnych na rynku, 
umożliwiających realizację wyjazdu 
turystycznego.”* 
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*Źródło: P. Zmyślony, A. Niezgoda, Popyt turystyczny. 

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2003 



Co można powiedzieć o turystyce 

ORGANIZOWANIE 
TURYSTYKI TO 
NAJBARDZIEJ 

ZESPOŁOWA GRA, 
JAKĄ KIEDYKOLWIEK 

WYMYŚLONO. 

 



Obsługa klienta czyli co?  

 Dostarczenie klientowi usług przed, w trakcie jak i po 
dokonaniu zakupu. * 

 Proces zaplanowany z myślą o wzmocnieniu poziomu 
zadowolenia konsumenta – który utrwala go w 
przekonaniu, że usługa lub produkt zaspokoiła jego 
oczekiwania. * 

* Turban, Efraim (2002). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. 
Prentice Hall. ISBN 0-13-185461-5. 



Profesjonalna obsługa klienta w turystyce – 
ustami praktyków 

 Profesjonalna obsługa klienta w turystyce polega nie 
tylko na zaspokojeniu potrzeb turystów, ale na 
wyprzedzaniu ich. 

 Walt Disney – twórca nowoczesnej  formuły parków tematycznych 

 Znajomość naszych gości i ich preferencji pomaga 
nam rozpoznać ich potrzeby. Możemy dzięki temu 
przewidywać ich życzenia wcześniej niż poproszą nas 
o pomoc. 

 The Ritz-Carlton director of sales and marketing 

 * Turban, Efraim (2002). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. 
Prentice Hall. ISBN 0-13-185461-5. 



Obsługa klienta a jego zadowolenie 
 około 1/3 przypadków niezadowolenia klientów jest 

związana z meritum sprawy,  

 

 aż 2/3 wynika z błędów popełnionych w procesie 
komunikacji z klientem, czyli  w obszarze jego obsługi.  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 
SZKOLENIE PSYCHOSPOŁECZNE  
DLA PRACOWNIKÓW SAL  
OBSŁUGI PODATNIKÓW  
W URZĘDACH SKARBOWYCH 



Obsługa klienta a jego zadowolenie 
 Wizerunek instytucji kształtowany jest przez różne 

bodźce docierające do klientów. Jednak to co ma 
decydujący wpływ to chwila, gdy klient bezpośrednio 
styka się z urzędem - rozmowa z pracownikiem sali 
obsługi podatnika. W tym momencie wszystko, co 
reprezentuje sobą urząd, skupia się w jednej osobie.  
Ta osoba staje się ambasadorem całej instytucji  
i wszystkich jej pracowników. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 
SZKOLENIE PSYCHOSPOŁECZNE  
DLA PRACOWNIKÓW SAL  
OBSŁUGI PODATNIKÓW  
W URZĘDACH SKARBOWYCH 



Zadowolenie a powracanie gości 

 Badamy zawsze by poznać 
opinie klienta 
 

 Zadowolony klient może 
ponownie skorzystać z 
naszych usług 
 

 Tylko zachwycony klient 
wróci do nas na pewno 
 



Jakość obsługi klienta 
To dokonywana przez klienta ocena usługowego 
komponentu produktu.  

Ta ocena bazuje na 5 wymiarach: 

 Wiarygodność 

 Konkretność 

 Przystępność 

 Kontaktowość (sprawność kontaktu) 

 Zaangażowanie w sytuację klienta (empatia) 

 



Konsekwencje finansowe jakości 
obsługi klienta 

 Niska Wysoka 

Pożądane Niechciane  

Dezercja Lojalność 

Spadek przychodu: 
 

1. Strata klientów 
2. Koszt pozyskania nowych 
3. Konsekwencje 

negatywnego marketingu 
szeptanego 

Wzrost przychodu: 
 
1. Powracający klienci 
2. Korzystny marketing szeptany 
3. Możliwość podniesienia cen 
4. Wzrost wydatków klientów 

 

Ocena  
obsługi  
klienta 

Wywołane  
Zachowania 
u klienta 

Konsekwencje  
finansowe 



Badania potrzeb klientów 

Jak procentuje obsługa klienta na najwyższym 
poziomie 

Zatrzymanie 5% klientów może zwiększyć 
zyski nawet o 25% 



Radzenie sobie w trudnych sytuacjach 
 



Identyfikacja klienta/typy klientów 

Zasada nadrzędna – nie ma trudnych klientów! 

 

Są tylko trudne sytuacje  

 

-  należy traktować je jako wyzwanie i próbę dla 
naszych zdolności interpersonalnych 

 



Identyfikacja klienta/typy klientów 

Dostosowanie obsługi do zachowania klienta. 

 

Pomocne w tym celu jest zastosowanie uproszczonej 
typologii modeli zachowania klienta: kłótliwy, milczący, 
gadatliwy, niezdecydowany, pewny siebie, niecierpliwy, 
rozważny. 

   



Identyfikacja klienta/typy klientów 
 Kłótliwy  
• Pozwól mu mówić. 
• Zachowaj spokój. 
• Powołuj się na zdanie i wybory innych. 
• Koncentruj się na problemie a nie na relacjach. 
 
 Milczący  
• Wykazuj zainteresowanie. 
• Ponawiaj pytania, upewniając się, czy klient je zrozumiał. 
• Rozwiewaj wątpliwości. 
• Spokojnie wyjaśniaj. 
 
 Gadatliwy  
• Słuchaj i wracaj do tematu. 
• Wybijaj z rytmu pytaniami zamkniętymi. 
• Możesz przerywać wracając do tematu. 
   



Identyfikacja klienta/typy klientów 
 Niezdecydowany  
• Wzmacniaj jego samoocenę. 
• Zachęcaj do odpowiedzi. 
• Zadawaj pytania. 
• Klarownie argumentuj. 
• Parafrazuj. 
 
 Pewny siebie  
• Przyjmij postawę życzliwości. 
• Wzmacniaj jego samoocenę. 
• Zachęcaj do odpowiedzi. 
• Zadawaj pytania, zwłaszcza alternatywne. 
• Klarownie argumentuj. 
• Parafrazuj. 
 

 



Identyfikacja klienta/typy klientów 

 Niecierpliwy  

• Załatwiaj jego sprawy szybko. 

• Krótko, ale stanowczo przekazuj informacje. 

• Okaż dobrą wolę w granicach rozsądku i realiów. 

 

 Rozważny  

• Staraj się uzyskać jak najwięcej informacji na temat jego 
oczekiwań i potrzeb. 

• Pytaj o istotne uwarunkowania i zachęcaj do odpowiedzi. 

• Pomagaj w podejmowaniu decyzji. 

 



Techniki radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach 

 W przypadku skarg pojawia się dodatkowy koszt. 

 Ponad 50% oczekuje rekompensaty nawet po rozwiązaniu 
problemu. 

 70% oczekuje przeprosin, zadośćuczynienia. 

 80% nie będzie kontynuowało współpracy po słabym serwisie. 

 90% jest skłonna dać drugą szansę jeśli wcześniej byli 
obsłużeni bardzo dobrze. 

 Obniżenie o 5% skarg klientów może podwoić zyski. 

 



Odpowiednie podejście do klienta – 
GOŚCIA  



Pierwsze wrażenie można zrobić 
tylko raz 



W poszukiwaniu doskonałego serwisu 

       X-Axis Key: various stages of the Holiday Experience 

1. Brochure  2. Waiting to go  3. Journey  4. Meeting the representative 
5. Transfer to accommodation  6. Arrival accommodation  7. Accommodation  8. Welcome 
9. Resort activities  10. Skiing/snowboarding 11. Company magazine 12. Departure 
13. Transfer to airport    
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Techniki aktywnego słuchania / 
dostosowanie języka 

Słyszenie to nie słuchanie 
 
Słuchanie to proces aktywny nastawiony na komunikację 
 

Nie tylko uważne słuchanie, ale też przemyślenie  

i przekazanie informacji zwrotnej, czyli informacji o tym jak reagujemy 

na drugiego człowieka. Tym samym pomagamy mu uzyskać wiedzę  

o naszych odczuciach i spostrzeżeniach dotyczące jego działania, 

porównać z tym co komunikował. 



Cechy aktywnego słuchania: 
 
 obiektywizm                            

 
 cierpliwość 

 
 wnikliwość słuchania 

 
 dokładność 

 
 otwartość 

 
 okazywanie wsparcia 

Techniki aktywnego słuchania / 
dostosowanie języka 



Techniki aktywnego słuchania: 

1. odzwierciedlenie 

2. udzielanie zachęt 

3. wypowiedzi otwierające 

4. parafrazowanie 

5. klasyfikacje 

6. dowartościowanie 

7. pytania otwarte 

8. podsumowanie 

9. redagowanie szumów zewnętrznych 

 



 
 

Ad. 1. ODZWIERCIEDLANIE - dostosowanie się do osoby z którą rozmawiamy do jej odczuć  i 

nastrojów po to by ją lepiej zrozumieć. W praktyce - upodobnianie się do rozmówcy przez zbliżone 

zachowanie: mowę ciała, głosu i język. 

 SPOSÓB  SIEDZENIA - dostrajamy się dyskretnie do pochylenia, odchylenia ciała, ułożenia rąk, nóg, 

naszego rozmówcy. 

 KONTAKT WZROKOWY - zwrócony w kierunku mówiącego, nie oddzielać się od niego np. stosem 

papierów, zachować rozluźniona i „otwarta” postawę ciała oraz odpowiedni dystans przestrzenny, 

nawiązanie kontaktu wzrokowego skupia uwagę. 

 GESTYKULACJA - obserwujemy charakterystyczne dla rozmówcy gesty. Jeśli takie występują można je 

dyskretnie naśladować. Nie odzwierciedlamy tików! 

 TON GŁOSU I TEMOPO MÓWIENIA ROZMÓWCY - możemy dyskretnie upodobnić się do rozmówcy  

i odzwierciedlić jeden lub oba z tych elementów. 

 ODZWIERCIEDLENIE WERBALNE - polega na dostrajaniu własnego języka do niektórych elementów 

języka rozmówcy. 

 ODZWIERCIEDLENIE UCZUĆ - ukazujemy, że rozumiemy uczucia rozmówcy, wyrażamy w neutralnych 

słowach podstawowe uczucia, które zauważyliśmy u rozmówcy. 

 
 



Ad. 2. UDZIELANIE ZACHĘT - zachęty powinny ośmielić drugą osobę do wypowiedzi i potwierdzać, że jest  

z uwagą słuchana, pomoce niewerbalne, sygnały, uśmiech, potakiwanie głową. 

Ad. 3. WYPOWIEDZI OTWIERAJĄCE - wyrażają zainteresowanie, tym co druga osoba chce przekazać, 

wskazują gotowość do komunikowania się 

Ad. 4. PARAFRAZOWANIE - powtórzenie sensu wypowiedzi naszego rozmówcy własnymi słowami „Chodzi  

o to, że…” „Chcesz powiedzieć, że…” 

Ad. 5. KLARYFIKACJA - oddzielenie rzeczy ważnych (istotnych elementów) badanego zjawiska od ubocznych 

(skupienie się na ważniejszym). Jest to prośba o wyjaśnienie, gdy nie możemy zrozumieć wypowiedzi. 

Ad. 6. PYTANIA OTWARTE - nie sugerujące i nie narzucające rozmówcy jednej interpretacji, dzięki nim 

można uzyskać wiele odpowiedzi „Co sądzisz o…” 

Ad. 7. PODSUMOWANIE - dostrzeżenie osiągniętego postępu, powiązanie ze sobą ważnych treści i faktów, 

dokonanie przejścia do dalszego etapu rozmowy. „Wydaję mi się, że istotne myśli jakie wyraziłeś to…” 

Ad. 8. DOWARTOŚCIOWANIE - okazanie drugiej osobie, że jest ważna, docenienie wysiłków rozmówcy 

„Doceniam twoje działania…” 

Ad. 9. REDUKCJA SZUMÓW ZEWNĘTRZNYCH - unikanie czynności i elementów które mogą niekorzystnie 

wpływać na komunikację i wskazywać na brak zainteresowania lub odwracać uwagę np. słuchanie zbyt głośnej 

muzyki, przeglądanie papierów. 



Reguły dotyczące komunikacji językowej 

1. reguła jakości - mów prawdę 

2. reguła ilości - przekazuj tyle informacji ile trzeba 

3. reguła odniesienia - mów na temat 

4. reguła sposobu - mów jasno 

5. reguła spójności - mów tak, by zachować wewnętrzną logikę 

6. reguła kooperacji - jest nadrzędna współdziałania 

 



Techniki aktywnego słuchania / 
dostosowanie języka 

 Ten kto zadaje pytania kontroluje rozmowę 

 20 % mów – 80% słuchaj 

 Spraw by Ciebie polubili 

 Zadań pytanie które będzie pokazywało Twoje zrozumienie dla 
jego sytuacji 

 Nie używaj pytań zamkniętych 

 Zawsze przyjmij pozycje doradcy nie sprzedawcy – doradź 
klientowi jak może zaspokoić swoje potrzeby 

 



Techniki aktywnego słuchania / 
dostosowanie języka 

 Różnica w podejściu sprzedawcy i doradcy do klienta jest następująca: 

Sprzedawca skupia się na zaletach, funkcjach i możliwościach produktu, jego 
wyższości nad konkurencją.  
Doradca skupia się na potrzebach, problemach i oczekiwaniach klienta –  
i szuka dla niego rozwiązania. 

 Jeśli próbujesz zarekomendować / sprzedać produkt a usłyszysz nie – zawsze 
dopytaj o powód – dlaczego? Pamiętaj przy tym, że ludzie zawsze  podają 
dwa powody – jeden dobrze brzmi, ale ten drugi jest prawdziwy. 



Techniki aktywnego słuchania / 
dostosowanie języka 

 Ten sam produkt będziesz musiał przedstawić zupełnie 
inaczej różnym nabywcom. Każdy z nich ma bowiem inne 
potrzeby. Ty musisz znaleźć na nie rozwiązanie. 

 Kolejny krok to sprzedaż, uzyskanie zamówienia, złożenie 
rezerwacji. Po przedstawieniu rozwiązującej problemy 
klienta oferty musisz poprosić go o nie. 



Techniki aktywnego słuchania / 
dostosowanie języka 

Klient, który raz coś od nas kupił, zna nas i ufa 
nam. Warto więc wracać do niego z pytaniem 

o zadowolenie i możliwość pomocy w 
rozwiązaniu kolejnych problemów. 



Elementy asertywności 

 Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest się tak 
samo ważnym jak inni, na reprezentowaniu własnych 
interesów z uwzględnieniem interesów drugiej osoby.  

 Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi 
kontrolować własne emocje, nie poddaje się łatwo 
manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób. 



Elementy asertywności 

Asertywność  

w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie 
własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw  
w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium 

innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych,  
a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych.  

Jest to umiejętność nabyta. 

 
       Maria Król-Fijewska 



Elementy asertywności 
Asertywność to: 

 umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy 

 umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych 

 umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał 

 autentyczność 

 elastyczność zachowania 

 świadomość siebie (wad, zalet, opinii) 

 wrażliwość na innych ludzi 

 stanowczość 

 samoocena         M. Giannantonio 



Elementy asertywności 

Asertywność jest to umiejętność realizowania 
własnych praw w taki sposób, by nie naruszać 
praw innych ludzi. Jest to działanie stanowcze, 

ale bez agresji, łagodne, ale bez uległości. 

Asertywność to stanowczość, która nie rani 



Elementy asertywności 

Nasze nastawienie do siebie samego i innych jest podstawą 
stylu naszej komunikacji z nimi. 

 

 

Eric Berne, twórcy Analizy Transakcyjnej 

• Ja jestem w porządku – Ty nie jesteś w porządku = agresja 

• Ja nie jestem w porządku – Ty jesteś w porządku = uległość 

• Ja nie jestem w porządku – Ty nie jesteś w porządku = manipulacja 

• Ja jestem w porządku – Ty jesteś w porządku = asertywność 



Elementy asertywności 
Nasze nastawienie do siebie samego i innych jest podstawą 

stylu naszej komunikacji z nimi. 

 

 

Eric Berne, twórcy Analizy Transakcyjnej 



Rozwijanie efektywnej komunikacji 

 Komunikacja to proces wzajemnej wymiany informacji, 
emocji, uczuć, budowania porozumienia i relacji z drugim 
człowiekiem.  

 Jest to proces dwustronny. Zależy od starań i współdziałania 
obydwu stron. 

 Osoby skutecznie komunikujące się potrafią słuchać, 
obserwować, jasno się wyrażać oraz zabiegać o osiągnięcie 
zrozumienia. 



Rozwijanie efektywnej komunikacji 

 Kanały komunikacji 

• Treści słowne 

• Sposób wypowiedzi 

• Mowa ciała (gesty, mimika, ubiór) 

 

Konieczne jest zachowanie spójności między 
poszczególnymi kanałami komunikacji 



 Rozwijanie efektywnej komunikacji 

7% - słowa – co mówimy 

38 % - sposób wypowiedzi  – jak mówimy 

55 % - mowa ciała – czy potwierdza nasze 
słowa i sposób wypowiedzi 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 
 
Hubert Gonera 
 

  

landbrand 
  

tel./fax 61 221 79 17 

Szydłowska 16 A 

60 – 651 Poznań 

www.landbrand.pl 


