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Sprzedawać więcej? 
Tak – w zeSpole

istnieje przekonanie, że w działach sprzedaży 
powinna panować ostra rywalizacja, bo to daje 
zadowalający wynik. do dobrych rezultatów może jednak 
prowadzić zupełnie inna strategia – tworzenie zespołów sprzedaży, 
które koncentrują się na współdziałaniu i osiągają cele razem.
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 „Sprzedawać więcej!”, 
„Zdobywać nowych klientów!” – to wytyczne, które 
handlowcy słyszą na każdym spotkaniu sprzedażo-
wym. Niewyrobione plany oznaczają brak premii 
i rozmowę z niezadowolonym szefem. Presja na wy-
nik bywa tak duża, że sprzedawcy żyją w stresie, tracą 
poczucie własnej wartości i motywację. 

A przecież wielu handlowców lubi sprzedawanie 
i ma aspiracje, by osiągać lepszy wynik, niekoniecz-
nie jednak według przyjętego w firmie schematu. 
Dlatego w organizacjach, z którymi pracujemy jako 
doradcy, proponujemy przyjrzenie się funkcjom 
sprzedażowym i zmianę sposobu zorganizowania 
grupy sprzedawców. Z takiego, który koncentruje 
się na silnym indywidualizmie i efektach każdego 
sprzedawcy z osobna, na taki, który kładzie większy 
nacisk na zespół i rezultaty osiągane wspólnie.

ZesPół: 
więcej niż jednostKi  Sposób działania więk-
szości działów w firmach – od produkcji, przez HR 
i obsługę klienta, po marketing – uległ znacznym 
modyfikacjom. Restrukturyzacje i  optymalizacje 
zwiększyły ich efektywność. Dziś są one też mocniej 
nastawione na współtworzenie wartości z innymi 
działami i z klientami. Takiego efektywnego modelu 
działania zaczynają też szukać działy sprzedaży. Do 
tej pory zmiany je omijały.

Tradycyjne działy sprzedażowe są zazwyczaj bar-
dzo indywidualistyczne. To nie tyle zespoły, które dzia-
łają razem, ile zarządzane przez menedżerów grupy 
silnych indywidualności, w których toczy się rywa-
lizacja o wynik. Sprzedawcy są w nich nastawieni na 
własny rezultat i niechętnie współdziałają z kolegami. 
Formalnie jest to zespół, ale rzadko gra on zespołowo. 

Zespoły sprzedażowe nowego typu – takie, któ-
re naprawdę działają razem – funkcjonują inaczej. 
Przede wszystkim mają wspólne cele. Target stawia-
ny jest całemu zespołowi, a nie jego członkom indy-
widualnie. Jest on także związany ze zrozumieniem 
sytuacji, w której działa firma. Rywalizacja między 
sprzedawcami jest znacznie mniejsza. Cały zespół 
wygrywa wtedy, gdy osiąga cel. I cały odczuwa go-
rycz porażki. 

wsPółdZiAłAnie, 
A  nie rywAliZAcjA  Głównym atutem pracy 
w takim zespole jest poczucie, że „nie jesteś sam” 
oraz że „razem możemy wiele”. Tak ukształtowane 

grupy współpracowników korzystają więc z premii 
wynikającej z  kooperacji. Przyjrzyjmy się, jak to 
funkcjonuje w jednej z firm B2B. 

W  większym zespole sprzedaży pracuje kilka 
zespołów. W skład każdego wchodzi zazwyczaj od 
4 do 6 osób. Jest to idealna liczba członków, gdyż 
każdy z nich ma szansę zaistnieć i wnieść do ze-
społu swój styl. W grupach mniejszych, liczących  
2–3 osoby, jest większe ryzyko konfliktów na tle nie-
zrealizowanych zadań. Jeśli team składa się z więk-
szej liczby członków niż 6 osób, występuje z kolei 
duże prawdopodobieństwo obniżenia indywidual-
nych wyników. To jak przy przeciąganiu liny – im 
więcej osób ją ciągnie, tym trudniej wyliczyć, ile kto 
tak naprawdę wkłada w to wysiłku. A w razie po-
rażki nie można nikogo indywidualnie obciążyć 
winą, bo odpowiedzialność rozkłada się na grupę.

W zespole sprzedażowym każdy ma swoją 
nieformalną rolę. Zazwyczaj ktoś staje się lide-
rem, ktoś inny koordynuje działania, kolejna oso-
ba okazuje się świetnym inspiratorem. Idealnie, 
gdy każdy znajdzie swoją rolę w grupie. Wtedy 
zespół działa dynamicznie, uzupełnia się i po-
szukuje nowych możliwości. Zachowania takie 
wpływają na dobre relacje między pracownika-
mi. To zaś przekłada się na większą motywację 
do działań sprzedażowych. 

ZAmiAst gwiAZd 
różnorodność  Marzeniem menedżerów 
sprzedaży jest zbudowanie zespołu z  samych 
gwiazd. Niestety, to się nie zdarza. W zespołach 
sprzedażowych, które pomagamy konstruować, 
jest zazwyczaj jeden lub dwóch sprzedawców, któ-
rzy osiągają największe wyniki. W dobrej druży-
nie sprzedażowej jest jednak miejsce zarówno 
dla dobrych, jak i przeciętnych oraz słabszych 
sprzedawców. Jeśli bowiem odnaleźli oni swoje role 
w zespole, mogą spełniać cenne zadania na rzecz 
całej grupy i przyczyniać się do osiągnięcia przez 
nią lepszych efektów. 

To ważna zmiana w  podejściu. Firmy, które 
mają takie zespoły sprzedażowe, koncentrują się 
na nagradzaniu wyniku całego zespołu – grupa 
otrzymuje prowizję wtedy, gdy jej cel sprzedażo-
wy zostanie osiągnięty. Nie jest istotne, czy ktoś 
z racji swoich umiejętności i doświadczenia sprze-
daje więcej, a ktoś inny nie ma aż takich talentów 
i sprzedaje mniej. Liczy się wynik końcowy uzyskany  

 
Główna myśl

 . w działach sprzedaży 
dominuje kult 
indywidualizmu, 
samodzielności 
i osobistego wyniku. 
Sprzedawcy mogą  
jednak osiągać lepszy 
efekt, jeśli będą działać 
jako zespół, który ma 
wspólny cel.
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wspólnym działaniem. Jeśli cel zespołowy 
został osiągnięty, jest premia dla wszystkich. 
Jeśli nie, prowizji nie dostaje nikt. 

Menedżerowie takich zespołów podcho-
dzą indywidualnie do potrzeb sprzedawców 
oraz ich motywacji, także tych związanych 
ze sposobem wynagradzania. Część sprze-
dawców woli bowiem np. wyższą prowizję 
za sprzedaż indywidualną (większe ryzyko, 
ale zarazem wyższa premia), inni zaś wy-
bierają gwarancję stałego zarobku, nawet 
kosztem mniejszych prowizji. Cele są więc 
ustalane indywidualnie, ale u różnych osób 
mogą być rozliczane w różny sposób. W ze-
spole sprzedażowym, który razem pracuje 
na wynik, może się więc zdarzyć, że najlep-
szy sprzedawca de facto ma mniejszą pro-
wizję niż handlowiec sprzedający mniej. 
Wynagrodzenie indywidualne jest efektem 
oceny kompetencji, motywacji, wkładu, jaki 
każdy członek wnosi do zespołu. Jest także 
uzależnione od wyniku całej grupy.

niePisAne dnA 
wsPółPrAcy  Obserwujemy, że zespoły 
sprzedażowe funkcjonujące na powyższych 
zasadach różnią się kulturą pracy od trady-
cyjnych działów sprzedaży. Jeśli ich zasady 
działania zostały dobrze zaprojektowane 
i  wyjaśnione sprzedawcom, nie trzeba 
przypominać im o konieczności współpracy. 
Nikogo nie trzeba też zobowiązywać do po-
mocy pozostałym członkom zespołu. Każdy 
bowiem dobrze rozumie, że drużyna gra do 
jednej bramki. Dlatego zadania kolegi są dla 
sprzedawcy równie ważne jak jego własne. 
Każdy sprzedawca ma bowiem świadomość, 
że jeśli cały zespół nie osiągnie efektu, nikt 
nie otrzyma premii.

Tak zaprojektowane zespoły sprzedaży 
oczywiście nie zawsze działają idealnie. Zda-
rza się, że ktoś w danym zespole po prostu 
się nie sprawdza ani jako sprzedawca, ani 
jako członek grupy, który wspiera sprzedaż. 
Dlatego kluczową rolę odgrywają w zespo-
łach sprzedaży ich menedżerowie. Mają oni 
znacznie trudniejsze zadanie niż tylko mo-
bilizowanie członków zespołu do tego, by 
osiągali lepszy wynik indywidualny. Muszą 

czuwać nad właściwym składem drużyny i odpowiednio 
reagować na jej działania. Menedżer ustala cele i prioryte-
ty, regularnie sprawdza wyniki grupy, na bieżąco koryguje 
plany i określa strategie. Stale kontaktuje się z każdym człon-
kiem zespołu. Słucha, doradza, chwali i dba o rozwój. To on 
wreszcie decyduje o składzie zespołu.

W zespołach sprzedażowych rotacja pracowników jest 
dużo niższa niż w klasycznych działach sprzedaży, gdzie tar-
gety są ustalane indywidualnie i dominuje rywalizacja indy-
widualna. Wynosi 8–15 proc. rocznie. Niektórzy sprzedawcy 
są zwalniani, inni sami odchodzą. Taka rotacja w gruncie 
rzeczy wpływa korzystnie na zespół, utrzymuje bowiem 
dynamikę w grupie. A to sprzedawców z prawdziwą duszą 
handlowca tylko pobudza do działania.

Dzięki pracy w niewielkich zespołach członkowie dru-
żyny wiedzą, na jakim etapie rozmów jest inny sprzedawca. 
Team sprzedażowy świetnie daje więc sobie radę również 
w pomniejszonym składzie. Jeśli ktoś zachoruje, pójdzie na 
urlop lub opuści firmę, jest zastępowany przez innego hand- 
lowca. Klienci nigdy nie zostają pozostawieni samym sobie. 
Zespoły sprzedażowe nie trzymają się też sztywno systemu 
przypisania handlowców do konkretnych klientów i opiera-
nia więzi z nimi na „dobrych relacjach osobistych”. W każdej 
chwili każdego może zastąpić w relacji z klientem ktoś inny. 
Praca zespołowa pozwala także na wzajemną naukę i roz-
przestrzenianie dobrych praktyk, np. przez wspólne wizyty 
u klientów, omawianie ich niestandardowych oczekiwań 
i poszukiwania lepszych rozwiązań.
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ZesPół dobrej 
sPrZedAży  Zespoły sprzedaży działające w  oparciu 
o zasadę współpracy mogą być tworzone także w ramach 
większych działów sprzedaży w firmach. Wówczas może 
funkcjonować ich kilka. 

W  firmach, w  których wprowadzaliśmy taką metodę 
sprzedaży (np. w dużym wydawnictwie prasowym), zdarzało 
się, że sprzedawcy z jednego zespołu zaczynali bezintere-
sownie pomagać sprzedawcom z innego zespołu. Kultura 
zbiorowej współpracy powoduje bowiem, że pracownicy 
dostrzegają korzyści współdziałania. Po pierwsze, wiedzą, że 
wszystkie zespoły w firmie grają do jednej bramki. Po drugie, 
rozumieją, że zadowolony klient wróci. A po trzecie, mają 
świadomość, że zawsze może zdarzyć się sytuacja odwrotna 
i sprzedawca, któremu pomogą dziś, im w przyszłości udzieli 
pomocy. Rozwijanie świadomości tych korzyści w zespole 
sprawia, że zaczyna on działać inaczej. Z grupy indywidu-
alności, które ciągną w swoją stronę, tworzy się team, który 
osiąga cele wspólnie. 

Poza wieloma atutami taka forma pracy 
zespołu sprzedaży ma swoje ograniczenia. 
Sprzedaż zespołowa sprawdza się lepiej, 
gdy firma działa na niewielkim terenie, 
np. w jednym mieście lub w jednym miej-
scu – sklepie lub biurze, a także tam, gdzie 
rynek ma niewielu klientów, np. w produk-
tach B2B. Dział sprzedaży w dużych firmach 
B2C, który jest rozproszony po całym kraju 
i ma ograniczony kontakt ze sobą, będzie 
miał duży kłopot, by pracować razem. Ele-
ment gry zespołowej powinien być zatem 
wprowadzany ostrożnie i w takich organi-
zacjach, gdzie jest to możliwe. Ma on jednak 
sens. Firmy, które postawiły na to rozwią-
zanie, widzą korzyści zarówno po stronie 
rezultatów, jak i atmosfery.  

Agnieszka Polska-Kamieńska: trener,  
coach i mediator, prezes Persona global polska 
i konsultant executive-Conversation polska; 
doradza firmom w zakresie praktyk  
zarządzania i osiągania rezultatów  
przez zaangażowanie ludzi.  
e-mail: a.polska@e-c.com.pl

 » Artykuł nr R1214F09

To optymalna liczba członków zespołu sprzedażowego, 
który pracuje jako jeden team. w takim składzie można 
precyzyjnie przypisać odpowiedzialność i efektywnie 
sprawdzać, co każdy z członków zespołu do niego wnosi.

4-6 osób

REKomEndacjE THInKTanK:
1 .   Z m n i e j s Z e n i e  p o Z i o m u  r y w a l i Z a c j i  i   Z w i ę k s Z e n i e  n a c i s k u  na współpracę  

może być sposobem na osiąganie przez dział sprzedaży lepszych rezultatów. 

2 .   Z e s p o ł o w a  s p r Z e d a ż  m o ż e  s p r a w d Z i ć  s i ę  Z w ł a s Z c Z a  w   ta k i c h  t y pa c h  s p r Z e d a ż y  
j a k  B 2 B  c Z y  Z w i ą Z a n e j  Z   p r o j e k ta m i .  Dlatego warto rozważyć to rozwiązanie.
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Nazwisko  

Imię  

Stanowisko  

Firma  

E-mail  

Ulica  

Kod, miasto 

Telefon  

NIP  

                      

Podpis

Zamówienie prosimy przesłać faxem (22) 628 04 12
lub e-mailem: jbudzynska@mttp.pl
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ZAMAWIAM:

PRENUMERATA THINKTANK + CZŁONKOSTWO W KLUBIE THINKTANK

  999 zł    KLUB THINKTANK PLUS 
(Roczna prenumerata magazynu THINKTANK + bezpłatny udział we wszystkich spotkaniach  
+ udział w dorocznej konferencji Forum Rozwoju THINKTANK)

  599 zł    KLUB THINKTANK BASIC  
(Roczna prenumerata magazynu THINKTANK + bezpłatny udział we wszystkich spotkaniach)

PRENUMERATA THINKTANK

  499 zł    MAGAZYN THINKTANK + BIBLIOTEKA ONLINE 
(Roczna prenumerata  THINKTANK + dostęp do biblioteki wiedzy online)

  399 zł    MAGAZYN THINKTANK  
(Roczna prenumerata magazynu)

  399 zł    ROCZNY DOSTĘP DO BIBLIOTEKI WIEDZY 
(Roczny dostęp do biblioteki wiedzy online)
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