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PEWNOŚĆ SIEBIE JEST kobietą!

Agnieszka Żmuda



AGENDA

Czym jest język korzyści?

Elementy charakterystyczne dla języka korzyści

Pewność siebie a język korzyści

Poznaj język korzyści: naucz się mówić o swoich
mocnych stronach!

Agnieszka Żmuda



Jest to technika
wykorzystywana w sprzedaży.
Składa się z wielu elementów,

które – połączone ze sobą –
mają wskazać wartość i korzyść

dla klienta i przekonać go do
danej oferty.

Język korzyści to sposób
narracji!

sedno tej techniki:
- język korzyści skupia się mocno na
potrzebach klienta: jakie chce mieć

rezultaty, czego pragnie, co chce
osiągnąć, jak chce żyć!

- obok przekazania najważniejszych
informacji – kluczowe jest wskazanie

pozytywnych aspektów oferty,
koncentracja na mocnych stronach,
użyteczność przymiotów produktu. 

JĘZYK KORZYŚCI

Agnieszka Żmuda



Agnieszka Żmuda

Celem użycia tej techniki

jest przekonanie klienta do

oferty:

do tego, że warto. 

Przekonać klienta, że ta

oferta jest mu potrzebna.

Aby sprawnie posługiwać się
językiem korzyści, potrzebujesz:

a. doskonale znać ofertę, którą
prezentujesz,

b. świetnie orientować się w tym, jakie
potrzeby ma klient,

c. być przekonaną do tego, co mówisz

JĘZYK KORZYŚCI



CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA KORZYŚCI

CECHA - ZALETA
- KORZYŚĆ

SKUP SIĘ NA
WARTOŚCIACH
nawiązuj do tego,
co najważniejsze,
co jest sednem

3 PYTANIA
co to jest?
co daje?

co z tego wynika?

SŁOWO "NIE"
nie mów, jakie coś

nie jest. mów,
jakie jest.
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CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA KORZYŚCI
dzięki temu

zyskujesz
zaoszczędzasz

zapewniasz innym / sobie
zagwarantujesz

korzystniej/lepiej
w trosce o

wystarczy tylko
to zaledwie
ułatwia to

pozwala to na
ta cecha umożliwia
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PEWNOŚĆ SIEBIE

JĘZYK KORZYŚCI



Agnieszka Żmuda

JĘZYK KORZYŚCI
Aby skutecznie posługiwać się tym
narzędziem w rozwijaniu pewności

siebie, potrzebujesz:

a. znać siebie, swoje silne strony:
zdolności, umiejętności, kompetencje,

wiedzę, a także docenić swoje
doświadczenia i sukcesy,

b. być świadomą swoich potrzeb i
wartości,

   c. być przekonaną o tym, że… możesz. Że  
 osiągniesz. Że masz potencjał i możliwości.

Że dasz radę.

Aby sprawnie posługiwać się
językiem korzyści, potrzebujesz:

a. doskonale znać ofertę, którą
prezentujesz,

b. świetnie orientować się w tym, jakie
potrzeby ma klient,

c. być przekonaną do tego, co mówisz



DO CZEGO MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ JĘZYK
KORZYŚCI?

DO BUDOWANIA
PEWNOŚCI SIEBIE

DO
PRZYGOTOWANIA

DO ROZMOWY
REKRUTACYJNEJ

DO NAUKI
PERSWACJI (W

ŻYCIU
CODZIENNYM)



JAKA JESTEŚ?
(CECHA, TALENT

LUB UMIEJĘTNOŚĆ)

umiem efektywnie
zarządzać sobą w czasie

i organizować swoją
pracę

Mów o sobie językiem korzyści!
W CZYM

KONKRETNIE SIĘ U
CIEBIE PRZEJAWIA?

- w zaplanowaniu dnia tak,
by poświęcić czas

najważniejszym celom i
zrealizować zamierzone

zadania
- w zaplanowaniu krok po

kroku jak będzie wyglądała
praca nad danym projektem

(podzielenie go na części)
- w koncentracji na celu,

- w prowadzeniu kalendarza
- w samodyscyplinie 

- w zaczynaniu od zadań
ważnych

JAKIE KORZYŚCI
MASZ DZIĘKI

TEMU?

- mimo niewielkiej ilości
czasu, który mogę

poświęcić na pracę,
rozkręcam swoją

działalność, realizuję swoje
cele;

- mogę zarabiać pieniądze,
- mam poczucie, że

znajduję czas i na pracę i
dla bliskich (balans między

życiem rodzinnym i
zawodowym)

- wiem, co mam robić
- jestem produktywna i

widzę efekty

DLACZEGO TO JEST
WAŻNE?

- skutecznie realizuję
moje wartości, spełniam

moje marzenia,
- mam poczucie

skuteczności,
sprawstwa, kontroli

- jestem z siebie dumna
- mam dużą satysfakcję

- poczucie wyższej
jakości życia

A g n i e s z k a  Ż m u d a



NAUCZ SIĘ MÓWIĆ O SWOICH MOCNYCH STRONACH!



A g n i e s z k a  Ż m u d a

w jakich sytuacjach czujesz się mocna w
wykonywaniu zadań?
czego one dotyczą?
jak je realizujesz?
jakie umiejętności wykorzystujesz?
co sprawia, że się w nie angażujesz?
dlaczego to dla Ciebie ważne, by je wykonać
i co one dają Tobie i innym (co w nich jest
kluczowe z punktu widzenia ich wartości,
którą Ty widzisz)?
jakie rezultaty otrzymujesz?

WAŻNE!



Naucz się mówić o swoich
mocnych stronach

Umiem precyzyjnie zaplanować sobie

realizację złożonego zadania i rzetelnie

wykonać je krok po kroku, nie zapominając

o detalach tak, że w efekcie wykonuję

terminowo i kompleksowo zleconą pracę.

ZAMIAST:

Jestem sumienna.



A TERAZ POTRENUJ
JĘZYK KORZYŚCI W

ĆWICZENIU
ZAWARTYM W

PODSUMOWANIU
MODUŁU 

:)


