
Aptekarska Szkoła Zarządzania 
www.aptekarska.pl 

 
JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ W APTECE, 

CZYLI SZTUKA OBSŁUGI PACJENTA. 
 

 
 

 
 
 
 

„Ze wszystkich nauk to tylko nam zostaje, 
co praktycznie zużytkować umiemy” 

/J. W .Goethe/ 
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Metody pracy: Szkolenie całkowicie oparte jest na metodach interaktywnych, prowadzone 

jest w charakterze warsztatów, co pozwala na pełne skupienie się uczestników na 

umiejętnościach praktycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną. Na szkoleniu wykorzystane 

zostaną między innymi takie techniki jak: dyskusje, analizy przypadków,  ćwiczenia oparte 

na realnych sytuacjach uczestników szkolenia, mini wykłady, praca w parach, symulacje. 

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

 Nabędzie  wiedzę z zakresu właściwego odczytywania i wykorzystania mowy ciała 

oraz zasad autoprezentacji; 

 Nabędzie umiejętność eliminowania z wypowiedzi tzw czarnych słów 

zmniejszających efektywność w obsłudze Pacjenta/ Klienta; 

 Pozna i dzięki ćwiczeniom nabędzie  umiejętność w posługiwaniu się językiem 

korzyści w rozmowie z Pacjentem/ Klientem;  

 Pozna techniki budowania atrakcyjnych komunikatów zachęcających 

Klienta/Pacjenta do dokonania zakupów; 

 Pozna techniki sprzedażowe które z etycznego punktu widzenia można z 

powodzeniem stosować w Aptece. 

 

Wykaz narzędzi dla uczestnika: 

 Model C-Z-K 

 Techniki sprzedażowe 

 Wykaz czarnych słów 

 Model budowania przekazu z wykorzystaniem wyszukanego słownictwa 

 Model zamiany negatywnych komunikatów na komunikaty pozytywne w procesie 

obsługi pacjenta/klienta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aptekarska Szkoła Zarządzania 
www.aptekarska.pl 

PROGRAM 
 

1. Bierna,aktywna sprzedaż- na czym polega? 

 Znaczenie aktywności w pozyskiwaniu klientów jako niezbędny warunek dobrego 

rezultatu w sprzedaży; 

 Sposoby zainteresowania klienta produktem, wzbudzanie zaangażowania; 

2. Budowanie efektywnego wizerunku własnej osoby w kontaktach z Pacjentem/   

Klientem. Autoprezentacja, czyli sprzedaj sam siebie! 

 Tajniki korzystnej autoprezentacji; 

 Tworzenie i utrzymanie efektu pierwszego wrażenia; 

 Wizerunek profesjonalisty - jak się tworzy i jak oddziałuje wizerunek na rozmówcę?; 

 Ekspresja słowa- głos, dykcja; 

 Typologia gestów i przypisywane im znaczenie;  

 Znaczenie kontaktu wzrokowego i uśmiechu w prezentacji u Pacjenta / Klienta; 

 Mimika i wyraz twarzy; 

 Częste zachowania i ich interpretacja;  

 

3. Zasady profesjonalnej obsługi Klienta Apteki 

 Skuteczne słowa-klucze użyteczne w argumentacji w rozmowie z Pacjentem; 

 „Czarne słowa”  w obsłudze Pacjenta/Klienta;  

4. Prezentacja asortymentu językiem korzyści  

 Model c-z-k; 

5. Wywieranie wpływu na klienta- jak to robić? 

 Techniki pozytywnego wpływania na Pacjenta/Klienta;  

 Katalog narzędzi wpływu;  

6. Wyszukane słownictwo wzbogacające wypowiedź Mgr Farmacji 

7. Skuteczne techniki i reguły sprzedaży w Aptece    

8. Symulacje- czyli oko w oko z trudnym pacjentem 
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PRIORYTETY I METODOLOGIA SZKOLEŃ 

 Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej, co zapewnia poszerzenie nie 

tylko wiedzy ale przede wszystkim rozwój umiejętności, stosowania jej po 

szkoleniu w praktyce, w codziennej pracy w ekspedycji, podczas obsługi 

klienta apteki; 

 Wszystkie ćwiczenia, scenki, dyskusje oparte o realne przykłady z pracy 

uczestników szkolenia; 

 

 

 

 

 

 

 

 




