NOWOCZESNY PROSPECTING
W SPRZEDAŻY USŁUG MICE

CZYLI JAK SKUTECZNIE
POZYSKIWAĆ KLIENTÓW
WSPÓŁPRACUJĄC
Z AGENCJAMI EVENTOWYMI?

Jak często szukasz odpowiedzi
na poniższe pytania?
Dlaczego z zapytań, które dostajemy, jest finalnie tak mało realizacji?
Jak skrócić czas poświęcany na przygotowanie ofert?
Co zrobić, aby były one częściej wybierane?
Jak sprawić, aby moje działy sprzedaży i MICE pracowały efektywniej?
Jak lepiej skorelować działania zespołu sprzedażowego z pracą działu MICE?
Jakie wartości mojego obiektu mogę wykorzystać we współpracy z agencjami i klientami?
Jak osiągać większy zwrot z inwestycji z podejmowanych działań sprzedażowych?
Jak zarabiać więcej pieniędzy, jednocześnie obniżając koszty akwizycji?
Co mogę jeszcze zrobić, aby mieć więcej zadowolonych klientów?

Jak duży problem i wyzwanie
stanowi to dla Ciebie?

Czy jest na to jakieś
rozwiązanie?
Zacznij prospectingować swoich klientów!
Bo nie wszystko złoto, co się świeci!
Prospecting: to aktywny sposób poszukiwania klientów,
a także skuteczne narzędzie odsiewania 'ziaren od plew'!
Suma summarum daje to ogromne oszczędności czasu
i pieniędzy! A przede wszystkim zwiększa skuteczność
z działania!

Co musisz zrobić? Zacząć myśleć jak agencja eventowa
lub klient końcowy, aby trafniej dopasować ofertę do
jego problemów, wyzwań i potrzeb!

Damian Haftkiewicz
Kim jestem i co mogę Ci zaproponować?
PRAKTYKA
Jestem producentem i reżyserem eventów. Specjalizuję się w budowaniu doświadczeń.
Wspieram firmy, łącząc ich strategie i cele biznesowe z organizowanymi wydarzeniami.
Wraz z żoną Kamilą od 11 lat współtworzymy wrocławską agencję Stereomatic.
Jestem również autorem bloga eventowego haftkiewicz.com, na którym piszę o strategii
organizacji eventów.

DOŚWIADCZENIE
Wraz z Kamilą mamy na swoim koncie ponad 200 projektów eventowych zrealizowanych w
Polsce i w kilku krajach Europy. W 2012 roku byłem nominowany do nagrody "Osobowość Roku
Branży MICE", a w 2016 roku do nagrody "Kreatywny Roku Branży Eventowej".

EFEKTY
Przez 11 lat istnienia byliśmy odpowiedzialni m.in. za organizację 25-lecia Raben w Polsce,
25-lecia Press Glass, dwukrotną produkcję konferencji Kod Innowacji dla GS1 Polska, 20-lecia
firm Phoenix Contact i De Dietrich w Polsce, a także za duże realizacje i projekty dla takich firm
Skanska, Orlen Gaz, Orlen Asfalt, Idea Leasing, Hiab, Eto Magnetic, Deichmann i wielu innych.

Współpracowaliśmy m.in. z:
ATM Studio Warszawa
Centrum Praskie Koneser
Double Tree By Hilton w Łodzi
Hala Stulecia Wrocław
Filharmonia Szczecińska
Stara Zajezdnia w Krakowie
Stadion Wrocław
Zamek Topacz Wrocław
Głęboczek Vine Resort & SPA
Opera Wrocławska
Hotel Dębowy Bielawa
Hotel Moxy Warszawa
Hotel Bulwar Toruń
Hotel Sound Garden Warszawa
Art Hotel Wrocław
Hotel Patio Wrocłaaw
Sofitel Wrocław Old Town
Zamek Kliczków
Hotel Niezły Młyn Czeszów
A także obiekty w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Austii, we Włoszech, w Grecji i Holandii,

90% PRAKTYKI + 10% TEORII = 100% MIĘSA
CZYLI MOJE AUTORSKIE WARSZTATY
Z PROSPECTINGU DEDYKOWANE BRAŻY MICE

Oczekiwania

Nasze wartości i wyróżniki

Oferta

Czego oczekują agencje i klienci
od hoteli i miejsc eventowych?
Jak przekraczać ich oczekiwania?

Jak wygląda nasz obiekt na tle
konkurencji? Czy to co nam się wydaje
ważne i istotne, jest tak samo
postrzegane przez naszych klientów?

Jak powinna, a jak nie powinna
być przygotowana oferta dla
agencji i klienta końcowego?

Po co

Czas

Jakie problemy ma agencja, a jakie
klient kontaktując się z hotelem
lub miejscem eventowym?

Jak szybciej i skuteczniej
odsiewać agencje i klientów,
którzy są rokujący od tych, którzy
zabierają nam tylko czas?

Proces zakupowy

Odsiewanie i
kwalifikowanie

Jak wygląda proces podejmowania
decyzji przez agencje i firmy,
w kwestii wyboru hotelu lub
miejsca eventowego?

Czy każdą ofertę należy w ogóle
tworzyć i wysyłać? Czy każde
zapytanie to lead kwalifikowany?

Brak informacji
zwrotnej
Dlaczego więszość ofert
wysyłanych agencjom / klientom,
pozostaje bez odpowiedzi?

Stałą współpraca
Co zrobić, aby agencje wracały do
hotelu / obiektu eventowego
z kolejnymi zleceniami?

Dlaczego moje warsztaty są
unikatowe?
Czyli parę słów o moich wartościach
Na moich warsztatach dowiesz się, co tracisz źle kwalifikując
przychodzące zapytania?
Zrozumiesz proces zakupowy agencji eventowej i firmy.
Pokażę Ci, co możesz zrobić, aby przekraczać oczekiwania
swoich klientów.
Dostaniesz pakiet praktycznych i prostych narzędzi, których
zastosowanie pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.
Będziesz mieć więcej lepszych klientów.
Zmniejszysz ryzyko niepowodzenia.
Zdradzę Ci najlepsze praktyki obsługi klientów B2B i agencji na
przykładzie obiektów z zagranicy.
Będziesz działać szybciej i sprawniej!

DLACZEGO MOJE WARSZTATY
NIE SĄ SZKOLENIEM?
A) WSPÓŁPRACA

B) PRESONALIZACJA

Podczas warsztatów wspólnie
budujemy najlepsze rozwiązania
dla danego obiektu, hotelu,
zespołu sprzedaży.

Pokazuję narzędzia, rozwiązania
i sposoby, które uczestnicy sami
implementują dla swoich potrzeb,
problemów i wyzwań.

C) ZADANIA

D) STRATEGIA

Szczegóły warsztatów
przygotowuję po wcześniejszej
indywidualnej rozmowie z
każdym uczestnikiem warsztatów.

A przede wszystkim, po poznaniu
strategii hotelu lub obiektu
eventowego, z którym będę
pracować.

Czego nie ma na moich
warsztatach?
0% BULLSHIT'u, czyli na co szkoda czasu!

Jeśli tego szukasz, to wybacz, ale...
Na moich warsztatach nie ma nic o technikach sprzedaży,
manipulacji, o wywieraniu wpływu i socjotechnice.
Nie ma również nic o wciskaniu kitu, zachęcaniu,
przekonywaniu, pokazywaniu, promowaniu, ani o oferowaniu.
Nie rzucam również z rękawa mądrymi cytatami z książek,
teorii wyssanych z palca i teoretycznych akademickich
mądrości z internetu.

Jeśli tego szukasz wybacz, ale to nie u mnie...

Czy w wartościach jakie
mam Ci do zaoferowania,
widzisz jakąś korzyść dla
Twojej firmy i dla siebie?

No i co dalej?
Załóżmy, że Cię zainteresowałem.
Załóżmy, że potrzebujesz wsparcia kogoś takiego jak ja.
Co dalej? Pewnie ciekawi Cię, jak takie warsztaty wyglądają?
I pewnie ile kosztują... :)

Od czego możemy
zacząć?
Załóżmy, że masz jakiś problem lub
wyzwanie i szukasz odpowiedzi na
nurtujące Cię pytania.
Wówczas napisz do mnie lub zadzwoń, a wtedy ...
Na wstępie zaoferuję Ci 15 minutowe bezpłatne
konsultacje, podczas których wspólnie określimy, czy
to, co mam Ci do zaoferowania, jest tym, czego
faktycznie szukasz.
Jeśli wspólnie stwierdzimy, że potrzebujesz tego co
mam (bo może się jednak okazać, że nie), to
otrzymasz ode mnie szczegóły i dalszy plan działania.

Czy takie rozwiązanie Ci odpowiada?

Chcesz porozmawiać?
Napisz do mnie lub zadzwoń :)

DAMI AN HAF T K I E WI C Z
+48 515 298 538
damian@haftkiewicz.com

