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WPROWADZENIE 

Raport sprzedaży SHL pomaga zrozumieć potencjalne dopasowanie Pana Sample Candidate do roli 
sprzedawcy. Niniejszy raport jest oparty na wynikach Kwestionariusza Osobowości Zawodowej 
(OPQ32) i MQ. Niniejsze informacje są również przydatne do identyfikacji mocnych stron i 
obszarów rozwojowych Pana Candidate w kwestiach związanych z efektywnością sprzedaży. 

SHL studerte tusenvis av salgsfolk innen en rekke bransjer for å isolere faktorer som er viktig i 
salg. Selv om hver enkelt av disse faktorene viser seg å ha innflytelse på effektivitet i salg, vil du 
måtte fastslå hvilke som er viktigst i en gitt situasjon. Informasjonen i denne rapporten kan 
benyttes uten spesiell opplæring eller kunnskap. 

Używając niniejszego raportu przy selekcji kandydatów należy posiadać wiedzę na temat technik 
efektywnej selekcji i charakterystyki stanowiska. Raport zakłada, że użytkownik posiada 
wystarczającą wiedzę na temat pracy i jej wymogów, aby podjąć właściwą decyzję wykorzystując 
informacje w nim zawarte. Podczas procesu selekcji należy korzystać z kolejnych informacji 
zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i innych stosownych ocen, aby określić przydatność 
kandydata. 

Stosowanie raportu do celów rozwojowych wymaga znajomości metod rozwijania i wspierania 

innych. 

KORZYSTANIE Z RAPORTU 

Niniejszy raport składa się z trzech zasadniczych części: Podstawy sprzedaży, Motywacja oraz 
Cykl sprzedaży. Na końcu raportu zamieszczono Profil sprzedaży zawierający ogólne 
podsumowanie. 

Część "Podstawy sprzedaży" koncentruje się na czynnikach, które są ważne dla efektywnej 
sprzedaży w większości sytuacji handlowych. Chociaż znaczenie tych czynników może być różne w 
zależności od charakteru pracy, są one kluczowe i mają zastosowanie w większości ról 
sprzedażowych. 

Część "Motywacja" koncentruje się na czynnikach motywujących, które mogą mieć wpływ na 
efektywność sprzedaży. Motywacja jest siłą, która napędza jednostkę do działania. Motywacja 
określa ilość energii, jaką dana osoba przeznaczy na pracę i co pomaga danej osobie utrzymać tę 
energię. Motywacja może mieć znaczący wpływ na wyniki i sukces. 

Część "Cykl sprzedaży" koncentruje się na czynnikach, które są ważne w typowym procesie 
sprzedaży. Pokazuje on prawdopodobną efektywność jednostki w ośmiu kluczowych kategoriach 
procesu sprzedaży. Zrozumienie naturalnych mocnych stron jednostki w cyklu sprzedaży może 
pomóc w określeniu środowiska sprzedaży, w którym dana osoba będzie najbardziej efektywna. 
Można również zidentyfikować obszary, gdzie dalszy rozwój lub szkolenia mogą polepszyć ogólną 
efektywność. 

Ostatnia część niniejszego raportu przedstawia wszystkie dane na jednej stronie: Podstawy 
sprzedaży, Motywacja i Cykl sprzedaży. Część "Profil sprzedaży" ułatwia dopasowanie 

indywidualnego profilu do czynników wymaganych dla specyficznych sytuacji handlowych lub ról.
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PODSTAWY SPRZEDAŻY 

Podstawy sprzedaży to czynniki, które są ważne dla efektywnej sprzedaży w większości sytuacji 
handlowych. Wykres słupkowy wskazuje mocne strony Pana Candidate w każdym obszarze. 
Bezpośrednio pod wykresem słupkowym znajduje się definicja każdego czynnika. Opisy wysokich 
lub niskich wyników są przedstawione pod każdą definicją. 

Udowodniono, że każdy z tych czynników ma wpływ na skuteczną sprzedaż w różnych sytuacjach 
handlowych. Z zasady, w przypadku większości ról sprzedażowych, pożądane jest osiągnięcie 
wysokiego wyniku w każdym z czynników.  Jednak niektóre czynniki mogą mieć większe lub 
mniejsze znaczenie w zależności od różnych sytuacji handlowych. Należy samemu określić, które 
czynniki mają większe, a które mniejsze znaczenie w określonej sytuacji. 

Podane oceny mogą zidentyfikować mocne strony, które można wykorzystać dla zwiększenia 
efektywności sprzedaży. Pomagają również określać kluczowe obszary, w których ukierunkowany 
rozwój i/lub szkolenia mogą zwiększyć efektywność sprzedaży. 

Pewność siebie 
Niski    Wysoki 

     
Definicja: Podczas kontaktu z innymi sprawia wrażenie osoby pewnej siebie i wykazuje się wybitnymi zdolnościami i 

talentami. 

● Osoby osiągające wyższe wyniki są bardziej pewne siebie, nawet w trudnych i stresujących sytuacjach. 

● Osoby z niższymi wynikami mogą być nieśmiałe lub powściągliwe. Wydaje się, że w niektórych sytuacjach są 
zastraszone lub niepewne. 

Determinacja sprzedażowa 
Niski    Wysoki 

     
Definicja: Jest zdeterminowany i entuzjastyczny, wydaje się spragniony sukcesu i sam motywuje się do działania by 

osiągać trudne cele. 

● Osoby osiągające wyższe wyniki są pełne energii i zdeterminowane, aby przyjąć dowolny cel i stanąć w szranki z 
każdym rywalem. 

● Osoby z niższymi wynikami mogą wykazywać mniej energii i determinacji. 

Odporność 
Niski    Wysoki 

     
Definicja: Jest pełen optymizmu i jest bardzo odporny, potrafi wytrwać w najtrudniejszych sytuacjach, poszukuje nowych 
możliwości. 

● Osoby osiągające wyższe wyniki są nastawione optymistycznie i zrelaksowane nawet jeżeli sytuacja jest 
nieprzyjemna. 

● Osoby z niższymi wynikami mogą zniechęcać się, gdy sytuacja nie rozwija się pomyślnie. 

Dostosowanie się 
Niski    Wysoki 

     
Definicja: Rozpoznaje i przyjmuje najbardziej odpowiedni styl, aby zmaksymalizować szanse na sukces w sytuacjach 
handlowych. Jest w stanie nawiązać relacje z klientami i potencjalnymi klientami. 

● Osoby osiągające wyższe wyniki są wyczulone na innych, bardzo elastyczne i świadome sposobu swojego zachowania 
w kontakcie z klientami. 

● Osoby z niższymi wynikami nie dopasowują tak łatwo swojego stylu lub podejścia do specyficznych sytuacji 
handlowych lub napotkanych ludzi. 

Umiejętność słuchania 
Niski    Wysoki 

     
Definicja: Słucha innych z życzliwością oraz czujnie obserwuje i interpretuje zachowanie innych osób. 

● Osoby osiągające wyższe wyniki słuchają z uwagą i dobrze rozumieją innych. 

● Osoby z niższymi wynikami robią wrażenie słabych słuchaczy. 

Akceptacja zmian 
Niski    Wysoki 

     
Definicja: Ma zdolność szybkiej adaptacji do gwałtownych i ciągłych zmian w miejscu pracy lub w otoczeniu a także zmian 
w sposobach wykonywania różnych czynności. 

● Osoby osiągające wyższe wyniki bez trudu radzą sobie ze zmianą polityki lub organizacji pracy, wykazując zdolność 
szybkiej adaptacji do zmiennych warunków pracy. 

● Osoby z niższymi wynikami nie reagują tak sprawnie i pozytywnie na zmiany sytuacji lub zmiany organizacyjne.  
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MOTYWACJA 

Warunki w miejscu pracy, które umacniają motywację danej osoby nazywane są motywatorami. 
Motywatory opisują co ma wpływ na zapał i determinację, które są potrzebne do odniesienia 
sukcesu. Poniższy wykres słupkowy pokazuje na ile skuteczny wpływ na zachowanie Pana 
Candidate może mieć dany motywator. Przedstawiono również definicje poszczególnych 

motywatorów. 

Niniejszy raport identyfikuje poszczególne motywatory oraz zakres, w jakim mogą mieć wpływ na 
Pana Candidate. Nie stanowią one miernika ogólnej motywacji. (Poziom Determinacji w części 
"Podstawy sprzedaży" jest lepszym wskaźnikiem ogólnej motywacji sprzedawcy). 

Identyfikacja motywatorów, które są skuteczne w odniesieniu do danej osoby daje możliwość 

zrozumienia co prawdopodobnie będzie zwiększało jej skuteczność sprzedaży. Na przykład, jeżeli 
wiadomo, że dana osoba jest bardzo motywowana przez Pieniądze, można wziąć pod uwagę takie 
zadania i sytuacje handlowe, które mają duży potencjał zarobkowy. Ktoś, kto jest silnie 
motywowany przez Rozwój, bardzo dobrze sprawdzi się na stanowiskach, które oferują możliwość 
stałego rozwoju i szkoleń. 

Pieniądze 
Wynagrodzenie finansowe i 
materialne 

Nie- 

motywujące 
   

Bardzo 

motywujące 

     

Rywalizacja 
Możliwości odniesienia zwycięstwa 
nad współpracownikami i 

konkurentami 

Nie- 
motywujące    

Bardzo 
motywujące 

     

Osiągnięcie 
Jasne cele i sytuacje, w których 

osobisty wkład pracy ma kluczowe 
znaczenie 

Nie- 

motywujące 
   

Bardzo 

motywujące 

     

Tempo 
Otoczenie, w którym dużo się dzieje, 

a harmonogram jest napięty 

Nie- 
motywujące    

Bardzo 
motywujące 

     

Kontakty społeczne 
Konieczność obcowania z innymi 
ludźmi przez cały dzień pracy 

Nie- 

motywujące 
   

Bardzo 

motywujące 

     

Uznanie 
Otoczenie, w którym osoba otrzymuje 
dużo pochwał, a jej praca zdobywa 

uznanie 

Nie- 
motywujące    

Bardzo 
motywujące 

     

Rozwój 
Możliwość rozwoju i nabywania 
nowych umiejętności 

Nie- 

motywujące 
   

Bardzo 

motywujące 

     

Samodzielność 
Brak ścisłego nadzoru, swoboda w 
planowaniu własnej pracy 

Nie- 
motywujące    

Bardzo 
motywujące 
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CYKL SPRZEDAŻY 

"Cykl sprzedaży" pokazuje preferencje danej osoby, wykorzystując czynniki, które są istotne w typowym 
cyklu sprzedaży. Pokazuje prawdopodobną efektywność danej osoby w ośmiu kluczowych etapach procesu 
sprzedaży i pomaga określić, w którym miejscu typowego cyklu sprzedaży dana osoba będzie najbardziej 
efektywna. Pogrubiona linia w wykresie cyklu sprzedaży to Profil cyklu sprzedaży. Punkty wychodzące poza 
obwód koła przedstawiają wyższe wyniki. Punkty zbliżone do środka przedstawiają niższe wyniki. Ogólnie, 
punkty wybiegające poza obwód koła są preferowane dla każdego obszaru, który w przypadku 
poszczególnych ról sprzedawcy, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej sprzedaży. Punkty zbliżone do środka 
koła wskazują na obszary, gdzie wymagany jest rozwój i/lub szkolenie. 

Poniżej każdego wykresu Cyklu sprzedaży zamieszczono definicje każdego czynnika Cyklu sprzedaży i wykres 
słupkowy. 

 
Opracowywanie planu 
działania 

Niski    Wysoki 

      
Głęboka analiza rynku, wkładanie wysiłku w pozycjonowanie produktów i skuteczne działania handlowe. 

Nawiązywanie kontaktu Niski    Wysoki 

      
Kontakt z potencjalnymi klientami, "przełamywanie lodów", sprawianie, aby ludzie czuli się swobodnie, przejmowanie 

inicjatywy w celu nawiązania nowych relacji. 

Wzbudzanie pragnienia Niski    Wysoki 

      
Emocjonalne angażowanie klienta, wywoływanie chęci dokonania zakupu oraz poczucie zadowolenia z produktu lub usługi. 

Stwarzanie możliwości wyboru Niski    Wysoki 

      
Rozumienie potrzeb klienta i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. 

Prezentowanie Niski    Wysoki 

      
Prezentowanie produktów i/lub usług klientom indywidualnym lub grupowym z zaangażowaniem i pewnością; poczucie 
braku stresu i zmartwień. 

Finalizacja sprzedaży Niski    Wysoki 

      
Finalizowanie transakcji, kierowanie klientem, by podejmował decyzje w odpowiednim czasie, radzenie sobie z 

zastrzeżeniami, negocjowanie ostatecznej ceny i warunków sprzedaży. 

Spełnianie potrzeb klienta Niski    Wysoki 

      
Wytrwałe świadczenie usług posprzedażowych, rozumienie klienta i podejmowanie wszystkich kroków niezbędnych do 

usatysfakcjonowania klienta. 

Zarządzanie i rozwój Niski    Wysoki 

      
Utrzymywanie relacji z klientem po zakończeniu sprzedaży, ciągłe starania mające na celu identyfikację nowych potrzeb i 

możliwości biznesowych. 
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PROFIL SPRZEDAŻY 

W niniejszej części zamieszczono przegląd wyników Pana Candidate w formie podsumowania. 

Jeżeli te informacje mają zostać użyte w odniesieniu do idealnego profilu dla konkretnych zadań lub sytuacji 
handlowych, należy koniecznie określić, które czynniki są kluczowe do odniesienia sukcesu dla tej konkretnej 
roli. Na ogół, przed dokonaniem porównania profilu kandydata i idealnego profilu pracy handlowca, 
wykorzystuje się analizę stanowiska pracy, aby odróżnić czynniki kluczowe, ważne i mile widziane. (Do 
zapisania wniosków można użyć kolumny "Ważne dla odniesienia sukcesu" na poniższym diagramie). 

Ponieważ Motywatory pomagają odnieść sukces w sposób specyficzny dla danej osoby, nie należy ich 
porównywać z idealnym profilem dla poszczególnego zadania lub sytuacji. Zamiast tego, należy je pogodzić z 
motywatorami, które będą prawdopodobnie dostępne dla danej osoby i z tymi, które nie będą dostępne. 

Chociaż informacje zawarte w niniejszym raporcie stanowią dokładną ocenę czynników i motywacji 
handlowych jednostki, należy koniecznie pamiętać, że wszystkie zawarte tu informacje są oparte na 
kwestionariuszu wypełnianym samodzielnie przez kandydata. Istnieje wiele innych czynników, które mogą 
mieć wpływ na efektywność sprzedaży. Jeżeli niniejszy raport jest używany do porównania danej osoby z 
idealnym profilem, należy podczas oceny przydatności wziąć pod uwagę dodatkowe informacje na temat 
doświadczenia, wiedzy i umiejętności. 

  Ważne dla 

odniesienia 

sukcesu?* 

(Zaszeregować 

lub sprawdzić) 

1 2 3 4 5 

  

PODSTAWY SPRZEDAŻY 
       Pewność siebie       
              Determinacja sprzedażowa       
              Odporność       
              Dostosowanie się       
              Umiejętność słuchania       
              Akceptacja zmian       
       MOTYWACJA 
       Pieniądze      nie dotyczy 

              Rywalizacja      nie dotyczy 

              Osiągnięcie      nie dotyczy 

              Tempo      nie dotyczy 

              Kontakty społeczne      nie dotyczy 

              Uznanie      nie dotyczy 

              Rozwój      nie dotyczy 

              Samodzielność      nie dotyczy 

       CYKL SPRZEDAŻY 
       Opracowywanie planu działania       
              Nawiązywanie kontaktu       
              Wzbudzanie pragnienia       
              Stwarzanie możliwości wyboru       
              Prezentowanie       
              Finalizacja sprzedaży       
              Spełnianie potrzeb klienta       
              Zarządzanie i rozwój       
       
* ZA OKREŚLENIE ZNACZENIA SKAL DLA WSKAZANEGO STANOWISKA JEST ODPOWIEDZIALNY UŻYTKOWNIK NINIEJSZEGO RAPORTU.  
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METODOLOGIA OCENY 

Niniejszy profil oparto na następujących źródłach informacji o Panu Sample Candidate: 

Kwestionariusz / Test zdolności Grupa porównawcza 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r RUSSIAN populacja ogólna 2012 (INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK Ogólna populacja 2001 

DANE OSOBY 

Nazwisko Pan Sample Candidate 

Dane kandydata 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, 
RP10=3, TS1=5, TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, 
TS9=4, TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, 
FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, 
S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

Raport Raport sprzedaży v2.0 RE 

O RAPORCIE 

Raport ten został wygenerowany za pomocą Online Assessment System SHL i zawiera informacje uzyskane 
na podstawie badania Kwestionariuszem Osobowości Zawodowej OPQ32. Z kwestionariusza mogą korzystać 
tylko te osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie w zakresie jego stosowania i interpretacji. 

Niniejszy raport jest generowany wyłącznie na podstawie odpowiedzi, jakich udzielił respondent, wypełniając 
kwestionariusz, dlatego też wyniki odzwierciedlają tylko jego punkt widzenia. Z tego powodu przy ich 
interpretacji należy wziąć pod uwagę ograniczenia, jakie mają wszystkie kwestionariusze samooceny. 

Raport ten został wygenerowany komputerowo, ale użytkownik oprogramowania ma możliwość wprowadzenia 
poprawek lub dopisywania tekstu do raportu. 

SHL Global Management Limited, w tym SHL Polska, nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z 
niewłaściwego wykorzystania przedstawionych tu informacji, jak również nie może zagwarantować, że od 
czasu utworzenia raport nie został zmodyfikowany. 

 
www.shl.com 

© 2018 SHL i/lub spółki powiązane. Wszystkie prawa zastrzeżone. SHL i OPQ to znaki towarowe 
zarejestrowane w Wielkiej Brytanii i innych krajach. 

Raport niniejszy został stworzony przez firmę SHL z myślą o korzyściach jej klienta i zawiera on własność 
intelektualną SHL. SHL zezwala klientom na jego reprodukcję, dystrybucję, poprawę oraz przechowywanie 
tylko dla użytku wewnętrznego. Wszystkie pozostałe prawa SHL są zastrzeżone. 

https://www.shl.com/

