
 



 
“Formuła Pozyskiwania Klientów, Podczas Jednej Rozmowy” - Robert Oliński 

 

ABY MIEĆ KALENDARZ 
PEŁEN KLIENTÓW I KAŻDEGO MIESIĄCA 

STABILNE, PRZEWIDYWALNE DOCHODY... 
 

 
 

W tym momencie już wiesz, że najskuteczniejszym sposobem, aby 
każdego miesiąca mieć kalendarz zapełniony klientami 
i stabilne, przewidywalne dochody, musisz prowadzić darmowe 
konsultacje. 

 
Jeśli do tej pory miałeś problem w przyciągnięciu, zainteresowanych 
Twoją ofertą i pomocą klientów i jeśli każdego miesiąca Twoje dochody 
były niepewne, to darmowe konsultacje są tym, co pozwoli Ci rozwiązać 
Twoje obecne problemy. 

 
Ty również możesz doświadczyć obfitości klientów, którzy będą 
zmotywowani, aby skorzystać z Twojej oferty. 
 
Ty również możesz mieć pewność, że każdego miesiąca Twoje dochody 
będą stabilne i przewidywalne. 
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I w tym ebooku pokażę Ci dokładnie 7 kroków darmowej konsultacji, 
które musisz przejść podczas rozmowy z Twoim potencjalnym klientem, 
aby Twoje konsultacje skutkowały w klientach, którzy chętnie płacą za 
Twoją pomoc, wykupując całe pakiety, a nie pojedyncze sesje, zabiegi 
czy treningi. 
 
Kiedy wiesz, co należy robić podczas takiej konsultacji i jak ją prowadzić, 
aby była ona miłym doświadczeniem dla Ciebie i Twojego rozmówcy, 
wzrasta Twoja pewność siebie. Wzrasta również wiara, że Ty również 
możesz być w tym dobry. 
 
Kiedy znasz te 7 kroków, wówczas oferujesz Twoje darmowe 
konsultacje, bez wahania i poczucia, że sobie nie poradzisz. Robisz to 
naturalnie i bez wysiłku. Staje się to wówczas dla Ciebie łatwe 
i swobodne. 
 
Dzięki temu, każdego miesiąca masz klientów i dochody, które 
wprowadzają stabilność do Twojego życia i zadowolenie, że to co robisz 
ma sens. 
 
Znika ciągła niepewność i pojawia się spokój. Pojawia się poczucie, 
że cokolwiek się nie zdarzy, Ty wiesz, jak pozyskać kolejnego klienta. 
 
Tak samo było i u mnie. 
 
Od momentu, kiedy zacząłem prowadzić darmowe konsultacje, moja 
działalność terapeutyczna przestała być kosztownym finansowo i 
emocjonalnie hobby i stała się działalnością zapewniającą mi 
utrzymanie. 
 
Kiedy zacząłem oferować darmowe konsultacje, mój kalendarz zaczął 
być pełen klientów. Od tej pory przestałem uganiać się za klientami. 
 
To oni sami mnie odnajdywali i z nadzieją czekali na rozmowę ze mną, 
ponieważ wiedzieli, że jestem osobą, która może im pomóc. 
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W tym momencie, kiedy czytasz tego ebooka, mam nadzieję, że już 
wiesz, że pozyskiwanie chętnie płacących klientów, podczas darmowej 
konsultacji, jest umiejętnością, której musisz się nauczyć. 
 
Pozyskiwanie klientów nie jest czymś z czym się rodzisz. Pozyskiwanie 
klientów nie jest czymś, czego uczą na studiach, podczas kursów 
i szkoleń zawodowych. 
 
Kiedy Twoja umiejętność pozyskiwania klientów staje się lepsza, tym 
więcej klientów korzysta z Twojej oferty, ale również wraz ze wzrostem 
Twoich umiejętności, wzrasta kwota, którą klienci płacą za Twoją pomoc. 
 
I najszybszą drogą, aby zyskać umiejętność pozyskiwania klientów, jest 
wykorzystanie sprawdzonej formuły. A najlepsze w sprawdzonej formule 
jest to, że jest ona powtarzalna. 
 
Daje Ci to pewność, że za każdym razem, kiedy korzystasz ze 
sprawdzonej metody, osiągasz zamierzony cel. 
 
Skutek tego jest taki, że masz kalendarz zapełniony na kilka tygodni lub 
miesięcy z góry, a klienci płacą za Twoją pomoc stawki, nawet 
kilkakrotnie wyższe od stawek Twojej konkurencji. 
 

Sekret Kryje Się w Skutecznej Formule 
 
Jeśli wykorzystasz sprawdzoną i skuteczną formułę pozyskiwania 
klientów, podczas darmowej konsultacji, dopasowaną do Twojego 
biznesu i Twojej osobowości, wówczas Twój biznes eksploduje. 
 
Staniesz się poszukiwanym ekspertem, mającym obfitość klientów, 
stabilne dochody i więcej czasu dla siebie. 
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Pomyśl, jak zmieni się Twój biznes, jeśli posiadasz taką sprawdzoną          
formułę i skrypty, dzięki którym, każda rozmowa z Twoim potencjalnym          
klientem, jest dla Ciebie okazją do zarobienia 1 000 PLN, 2 000 PLN lub              
nawet 5 000 PLN? 
 
Czy Twoja sytuacja finansowa wyglądałby zupełnie inaczej, niż obecnie?  
 
Chcę Cię zapewnić, że kiedy wiesz, jak poprowadzić darmową         
konsultację, podczas której większość Twoich rozmówców mówi, 
że chce skorzystać z Twojej pomocy, najszybciej jak to tylko możliwe, 
to Twoja praca, staje się przyjemnością. 
 
Większość coachów, terapeutów, trenerów i doradców, również chce 
zarabiać więcej i mieć stabilny i przewidywalny biznes. Większość, chce 
czuć zadowolenie z tego co robią i mieć pewność, że ich praca, pozwoli 
im utrzymać siebie i swoją rodzinę. 
 

Większość Popełnia Te 2 Błędy 
 
Niestety większość z nich, popełnia 2 kardynalne błędy. 
 
Błąd #1: Przekonanie, że aby wzrosły ich dochody, muszą mieć więcej 
klientów i więcej sesji, zabiegów spotkań lub treningów. 
 
Czyli równa się to większej ilości godzin spędzonych w pracy i mniejszej 
ilości czasu dla siebie, rodziny i znajomych. I chce Ci powiedzieć, 
że takie podejście do rozwoju biznesu, jest receptą na szybkie 
przemęczenie i wypalenie zawodowe. 
 
O wiele lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie skali dochodu z jednego 
klienta. I rozwiązaniem na to jest prowadzenie darmowych konsultacji, 
podczas których oferujesz klientowi swoją usługę, jako pakiet sesji, 
zabiegów lub treningów. 
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I ponieważ zyskujesz klienta nie na jedną, czy dwie sesje, zabiegi lub 
treningi, a na cały pakiet, zapewniasz sobie tym sposobem stabilne 
dochody. 
 
Wówczas nie musisz szukać, wciąż nowych klientów. Pracujesz tylko 
z kilkoma zmotywowanymi klientami miesięcznie, którzy płacą Ci hojnie 
za Twoją pomoc. 
 
Błąd #2: Sposób przyciągania lub pozyskiwania nowych klientów, 
poprzez zaniżanie swoich cen i oferowanie upustów, jeśli ktoś już 
naprawdę zdecyduje się na 2, 3 czy 4 sesje z góry. 
 
Więc, co należy z tym zrobić? 
 
Otóż zamiast pytania, podsuwającego negatywne rozwiązanie, które 
brzmi: Jak bardzo muszę obniżyć ceny, aby mieć więcej klientów?  
 
Należy zadać pytanie: Jaką wartość muszę zaoferować klientowi, aby 
chciał skorzystać z mojej oferty, nawet jeśli moje stawki, są kilka razy 
wyższe od cen konkurencji? 
 
Ma to sens dla Ciebie? 
 
Mam nadzieję, że tak. I w tym ebooku dowiesz się, jak taką wartość 
zapewnić Twojemu klientowi, aby zapłacił on z ochotą więcej za Twoją 
pomoc. 
 
I dokonasz tego, oferując mu pakiet Twoich usług, podczas darmowej 
konsultacji. 
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Zamknij Oczy i Wyobraź Sobie… 
 
Wyobraź sobie teraz, że w Twoim kalendarzu masz zarezerwowane 
5 lub 6 konsultacji z osobami, które już nie mogą się doczekać rozmowy 
z Tobą. 
 
Wyobraź sobie, że masz tę wewnętrzną pewność, że 2 lub nawet 
3 osoby, z którymi będziesz rozmawiać, zechcą skorzystać z Twojej 
pomocy. 
 
I wyobraź sobie również, że dzięki Twoim nowym umiejętnościom, 
każdego miesiąca na Twój rachunek bankowy wpływa 5 000 PLN, bądź 
10 000 PLN lub nawet więcej od klientów, którzy jak najszybciej, chcą 
rozpocząć z Tobą sesje, zabiegi lub treningi. 
 
I chcę, abyś wiedział, że to nie jest mrzonka i sen z bajki. Jest to również 
możliwe i dla Ciebie, jeśli wykorzystasz sprawdzoną i skuteczną formułę 
pozyskiwania nowych klientów, podczas darmowej konsultacji i wraz 
z każdą kolejną, będziesz coraz lepszy w oferowaniu swoich usług. 
 
Czy już dostrzegasz prawidłowość, że kluczem do stabilnego biznesu 
i stałych dochodów, jest umiejętność pozyskiwania klientów, podczas 
darmowych konsultacji? 
 
Stałeś się coachem, terapeutą, trenerem lub doradcą, ponieważ chcesz 
pomagać innym i zmieniać ich życie, zdrowie, relacje lub biznes na 
lepsze. 
 

Twoja Praca, Wiedza i Zdolności, 
Mają Znaczenie! 

 
Osoby, które cierpią, szukają Twoich rozwiązań już teraz. 
 
Nie pozwól, aby ich cierpienie trwało nadal. 
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Masz moralny obowiązek, aby wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę 
i talenty, pomagając Twoim klientom. 
 
Dlatego musisz dodać do swojej wiedzy zawodowej, umiejętność 
pozyskiwania klientów. 
 
To jest Twoja odpowiedzialność. 
 
I wiedz, że nie musisz nikogo namawiać, aby skorzystał z Twoich usług. 
Nie musisz zaniżać swoich cen. 
 
Nie musisz tracić cennych chwil, bycia z rodziną, dziećmi i przyjaciółmi, 
siedząc w pracy długie godziny i pracując za stawki, które są dla Ciebie 
poniżające. 
 
Jest lepsza metoda, którą możesz z łatwością zastosować.  
 
Ty również możesz stać się mistrzem w pozyskiwaniu klientów, 
prowadząc darmowe konsultacje, nawet jeśli jesteś osobą nieśmiałą 
i raczej skrytą. 
 
Ty również możesz stać się mistrzem w pozyskiwaniu klientów, jeśli 
jesteś osobą pewną siebie, silną i towarzyską. 
 
Ty również możesz stać się mistrzem w pozyskiwaniu klientów, nawet 
jeśli obecnie sprzedaż kojarzy Ci się z czymś niezgodnym z Tobą, 
z czymś co Cię odrzuca i napawa niesmakiem. 
 
Kiedy pozyskujesz klientów, podczas darmowych konsultacji, to tak 
naprawdę nie jest to sprzedaż. 
 
Jest to pełna empatii rozmowa, podczas której Twój klient, sam 
podejmuje decyzję, czy jest już gotowy, aby osiągnąć rezultat, na którym 
tak bardzo mu zależy. 
 
I główna odpowiedzialność za dobro Twojego klienta ciąży na Tobie.  
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Jeśli nie potrafisz pozyskiwać klientów, podczas darmowych konsultacji, 
to niewiele osób skorzysta z Twojej oferty. 
 
Jeśli nie będziesz umiał wskazać osobom, które potrzebują Twojej 
pomocy rozwiązań, w które chętnie zainwestują swój czas i pieniądze, 
to oboje ponosicie porażkę. 
 
Ty nie zarabiasz, masz ciągły stres finansowy i widmo zamknięcia 
biznesu lub powrót na etat, a Twój klient wciąż tkwi w swoim cierpieniu, 
niepewności i bezradności, które składają się na jego bolesny problem. 
 
Chcę abyś wiedział, że prowadzenie darmowych konsultacji, podczas 
których oferujesz swoją pomoc, jest aktem służenia innym. 
 
Jest to chwila, w której Twoi rozmówcy, odzyskują nadzieję i wiarę, 
że ich problem może zostać rozwiązany. 
 
Kiedy odkrywają taką prawdę, spada z ich barków tona kamieni, które 
przygniatały ich do ziemi. 
 
Niezależnie od tego, czy Twój rozmówca skorzysta z Twojej oferty, czy 
też nie, będzie Ci on wdzięczny za rozmowę i wskazanie, że istnieje 
skuteczne rozwiązanie, jego problemów. 
 
I sama ta wiedza jest już uwalniająca i transformująca. 
 
Więc teraz, chcę Ci pokazać, jak w 7 krokach prowadzić Twoje darmowe 
konsultacje, aby pozyskiwać nowych klientów, chętnie płacących za 
Twoją pomoc. 
 
Jesteś gotowy na tę wiedzę? 
 
Mam nadzieję, że tak! 
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Wszystko Się Zmieni, 
Kiedy Zastosujesz Tę Formułę 

 
Wiem, że będziesz zadowolony uzyskując tę informację. Ta formuła 
prowadzenia darmowych konsultacji, zapewni teraz Tobie nowych 
klientów, tak samo, jak przez wiele lat, zapewniała ich mnie samemu.  
 
Nauczyłem tej formuły wiele osób, które miały problem z pozyskaniem 
klientów i które myślały, że nie są w stanie godnie żyć i zarabiać robiąc 
to, co kochają. 
 
Wszystko dla nich się zmieniło, od kiedy zaczęły stosować moją formułę 
darmowej konsultacji. I wiem, że teraz kiedy prowadzą konsultację, czy 
to osobiście, czy przez telefon lub Skype, ta formuła w formie skryptu, 
leży przed nimi i pomaga im zdobywać nowych klientów. 
 
A więc teraz, przyjrzyjmy się formule prowadzenia darmowych 
konsultacji i jak ona przebiega. 
 
Jak już wiesz, ta formuła składa się z 7 kroków i każdy z nich jest 
potrzebny, aby płynnie przeprowadzić Twojego rozmówcę do podjęcia 
decyzji, że chce skorzystać z Twojej pomocy. 
 
Oczywiście pod warunkiem, że możesz mu pomóc. 
 
Chcę Cię również przestrzec. 
 
JEŚLI POMINIESZ KTÓRYKOLWIEK Z 7 KROKÓW, 

CHCĄC IŚĆ NA SKRÓTY LUB ROBIĄC TO PO 
SWOJEMU, TO TWOJE KONSULTACJE 

ZAKOŃCZĄ SIĘ FIASKIEM! 
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Może wyglądać to tak samo, kiedy chcesz ugotować Twoją ulubioną 
potrawę z dzieciństwa, według przepisu mamy lub babci, ale pomijasz 
jeden z istotnych składników uznając, że jest on zbędny. 
 
Oczywiście efekt końcowy może wyglądem przypominać smakołyk z lat 
młodzieńczych, ale prawdopodobnie jego smak sprawi Ci wiele zawodu. 
Pomijając jeden ze składników nie osiągniesz upragnionego celu. 
 
I tak samo dzieje się z Twoimi klientami, podczas darmowej konsultacji.  
 
Jeśli pominiesz jakikolwiek z 7 kroków, Twój rozmówca będzie czuł się 
zagubiony i nie usłyszysz upragnionego „TAK”. 
 
Stracisz tylko czas i pieniądze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
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FORMUŁA POZYSKIWANIA KLIENTÓW: 
7 Niezbędnych Kroków Pozyskiwania 

Klientów, Podczas Darmowej Konsultacji 
 

 
 
Trzymasz teraz w swoich dłoniach skuteczną formułę pozyskiwania 
klientów, podczas darmowej konsultacji. 
 
Jest to formuła opracowana na moje własne potrzeby, dzięki której moi 
klienci z chęcią płacili za moją pomoc 3 000 PLN, nawet jeśli podczas 
konsultacji rozmawialiśmy po raz pierwszy. 
 
Poniżej poznasz 7 niezbędnych kroków, których musisz się trzymać 
podczas Twoich konsultacji, aby Twoi potencjalni klienci z entuzjazmem 
i głęboką nadzieją, korzystali z Twoich usług.  
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Krok #1: Stworzenie Twojej Wiarygodności 
 
Ten pierwszy krok ma miejsce, zanim jeszcze masz 
okazję rozmawiać z Twoim potencjalnym Klientem. 
 

Aby Twoja konsultacja była skuteczna, Twój rozmówca musi 
wytworzyć sobie w swojej głowie przeświadczenie, że jesteś osobą, 
która jest mu w stanie pomóc. 
 
Twój potencjalny klient musi być przekonany, że jesteś osobą, która ma 
rozwiązanie na jego problemy, zanim wejdzie do Twojego gabinetu, 
wykręci numer w telefonie lub wykona połączenie na Skype, aby odbyć 
z Tobą konsultację. 
 
To jest niezbędne, abyś przed każdą konsultacją miał swój skuteczny 
proces, który pozwoli Ci tego dokonać. 
 
Dla przykładu, ja wykorzystuję do tego prezentację edukacyjną, 
budującą mój wizerunek eksperta, którą ogląda każda osoba, 
rezerwująca termin w moim kalendarzu. 
 
Po obejrzeniu tej prezentacji, moi potencjalni klienci, z którymi 
rozmawiam, są już wewnętrznie przekonani, że jestem odpowiednią 
osobą, która może udzielić im pomocy. 
 
Ta prezentacja edukacyjna jest jednym z elementów mojego 
automatycznego systemu pozyskiwania klientów, o którym więcej 
dowiesz się na szkoleniu zaawansowanym “Sekrety Pozyskiwania 
Klientów”  
  

Robert Oliński © Prawa Autorskie 2019 12 

https://kliencinazyczenie.pl/webinar/
https://kliencinazyczenie.pl/webinar/


 
“Formuła Pozyskiwania Klientów, Podczas Jednej Rozmowy” - Robert Oliński 

 

Krok #2: Nawiązanie Relacji 
 

Od tego rozpoczyna się konsultacja. Aby była ona 
skuteczna, chcesz aby Twój rozmówca, czuł się 
podczas Waszej rozmowy swobodnie. 
 

Prawie zawsze jest tak, że osoby, które uczestniczą w takiej konsultacji, 
są na początku zdenerwowane, ponieważ nie wiedzą czego się 
dokładnie spodziewać. 
 
W większości wypadków myślą, że będziesz im coś wciskał i od razu 
sprzedawał. 
 
Te osoby spodziewają się, że ta konsultacja będzie podobna do wizyty 
u lekarza lub prawnika. Spodziewają się, że będzie ona sucha 
i bezosobowa. 
 
I chcę abyś wiedział, że jeśli utracisz zbudowaną relację 
w jakimkolwiek momencie konsultacji, to tym samym stracisz 
możliwość pozyskania kolejnego klienta. 
 
Ludzie mają takie naturalne wyczucie, czy chodzi Ci tylko o pieniądze, 
czy przede wszystkim o ich dobro. 
 
Więc zapamiętaj. 
 
Nie skupiaj się na pozyskaniu kolejnego klienta. Skup się na tym, aby 
nawiązać relację i pomóc Twojemu rozmówcy, podczas waszej 
rozmowy, najlepiej jak to tylko potrafisz. 
 
Zawsze stawiaj jego dobro na pierwszym miejscu. Kiedy jego cele będą 
dla Ciebie najważniejsze, zyskasz wówczas jego zaufanie.  
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Krok #3: Ustalenie Przebiegu Konsultacji 
 

Kiedy już nawiążecie relację, przychodzi kolej na 
3 krok, którym jest: Ustalenie Przebiegu Konsultacji. 
 

To jest moment, kiedy przejmujesz kontrolę nad przebiegiem całej 
rozmowy. 
 
To jest moment, kiedy pokazujesz, że to Ty decydujesz, co się 
stanie podczas konsultacji. 

 
Osobiście wykorzystuję prostą formułę za każdym razem, kiedy 
prowadzę konsultację i ustalam przebieg rozmowy, aby każda ze stron 
wyniosła z niej, jak najwięcej korzyści. I oczywiście dzielę się tą formułą, 
podczas mojego szkolenia „Mistrz Pozyskiwania Klientów”. 

 
Jednym z ważnych elementów ustalania przebiegu rozmowy jest fakt, 
że jestem całkowicie transparentny z moim potencjalnym klientem, że na 
końcu konsultacji zaoferuję moje usługi, oczywiście pod warunkiem, 
że faktycznie mogę pomóc. 
 
Kiedy i Ty tak zrobisz, nie musisz spodziewać się negatywnej reakcji 
Twojego rozmówcy, kiedy pod koniec konsultacji, zaoferujesz swój 
pakiet usług. Wręcz przeciwnie, Twój rozmówca, wielokrotnie sam 
poprosi Cię, abyś powiedział, jakie rozwiązanie proponujesz dla niego. 

 
Jeśli nie ustalisz przebiegu konsultacji, zaraz na początku jej trwania, 
zdarzyć się mogą 3 rzeczy, których nie chcesz. 
 
#1: Twój rozmówca może być zagubiony, co się będzie działo i będzie 
czuć się niepewnie, tracąc jednocześnie zaufanie do Twojego 
profesjonalizmu i wiedzy.  
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#2: Twój rozmówca przejmie kontrolę nad rozmową i zacznie Cię 
wypytywać, jak możesz mu pomóc, jakie masz doświadczenie i jakie 
procesy stosujesz, co pozbawi Cię możliwości skutecznego 
zaoferowania Twoich usług. 

 
#3: Odpowiadając na pytania Twojego rozmówcy, dojdzie on do 
wniosku, że zna już rozwiązanie swoich problemów i aby je teraz 
wyeliminować, już nie potrzebuje Twojej pomocy. 

 
I chcę abyś wiedział, że jeśli nie wiesz, jak ustalić przebieg 
konsultacji, to Twoi rozmówcy, zawsze przejmą nad nią kontrolę. 
 
Wówczas kiedy to się stanie, lepiej zakończyć jak najszybciej taką 
konsultację, ponieważ będzie ona dla Ciebie i Twojego rozmówcy tylko 
stratą czasu. 
 
 

Krok #4: Ustalenie Rozbieżności 
 

Po stworzeniu Twojej wiarygodności, nawiązaniu relacji 
i ustaleniu przebiegu konsultacji, Twój rozmówca czuje, 
że jesteś liderem i profesjonalistą, który wie co robi, 
prowadząc ich przez sprawdzony proces. Stwarza to 
w jego umyśle poczucie bezpieczeństwa i zaufania. 
 

I teraz przychodzi moment na krok 4, którym jest: Ustalenie 
Rozbieżności. 
 
Chodzi o to, że kiedy Twój rozmówca, umawia się z Tobą na 
konsultację, żyje on na przysłowiowej wyspie bólu. Każdy jego dzień na 
tej wyspie, pogłębia tylko jego frustrację i cierpienie. 

 
On wie, że jest wyspa przyjemności, na której chce się znaleźć 
i dokładnie wie, jak jego życie na tej wyspie będzie wyglądać. On wie, 
jak będzie się cieszyć, kiedy tam się znajdzie i jak jest to dla niego 
ważne. 
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Jest to bardzo ważna część konsultacji, podczas której Twój rozmówca, 
otwiera się przed Tobą i sam uświadamia sobie, jak duży i bolesny jest 
jego obecny problem. Jak negatywnie wpływa on na jego samopoczucie, 
relacje i nierzadko dochody. 

 
W tej części konsultacji, musisz przeprowadzić swojego rozmówcę przez 
proces, podczas którego uzmysławia on sobie, jak dużo go kosztuje, 
zarówno emocjonalnie, fizycznie i finansowo trwanie w sytuacji, w której 
się znajduje, czyli przebywanie na wyspie bólu. 

 
Podczas tego etapu Twój rozmówca musi sobie sam uświadomić, 
jak bardzo potrzebuje Twojej pomocy i jaka nagroda go czeka, 
kiedy znajdzie się na wyspie przyjemności. 
 
Twój rozmówca w tej części konsultacji musi poczuć i zrozumieć 
wartość, jaką mu da Twoja pomoc. I musi się to stać, zanim usłyszy on 
Twoją ofertę. 
 
Ja osobiście, stosuję sprawdzony proces, który działa za każdym razem. 
Jest on kluczem, aby Twoje konsultacje były skuteczne i przynosiły Ci 
wielu zainspirowanych i zmotywowanych do zmiany klientów. 

 
Twoim głównym celem jest zainspirowanie Twojego rozmówcy 
do wytworzenia wizji jego przyszłego sukcesu i pozytywnych zmian 
w zakresie ich zdrowia, relacji lub biznesu, które napełnią ich nadzieją 
i motywacją do działania. 

 
Jeśli nie przeprowadzisz tego kroku prawidłowo i Twój rozmówca 
nie będzie widział i rozumiał, jaką wartość i korzyści otrzyma, kiedy 
skorzysta z Twojej pomocy, to Twoje konsultacje spalą na 
panewce.  
 
Będą nieskuteczne i będziesz słyszeć za każdym razem: nie jestem 
zainteresowany lub to za drogo. 
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Stworzenie obrazu rozbieżności, pomiędzy wyspą bólu, a wyspą 
przyjemności jest najważniejszym elementem Twojej konsultacji 
i spędzasz na nim najwięcej czasu, podczas Waszej rozmowy. 
 
To jest ten moment, kiedy pozyskujesz kolejnego klienta, bez 
jakiejkolwiek sprzedaży, namawiania lub wywierania wpływu. 

 
Teraz, dlaczego ten etap konsultacji jest taki ważny. 
 
Otóż, jeśli Twój potencjalny klient nie czuje podekscytowania 
z rezultatów, które dzięki Tobie osiągnie, to nie ma znaczenia, co mu 
zaoferujesz. 
 
On po prostu nie będzie tym zainteresowany. 

 
Zapamiętaj bardzo ważną rzecz... 
 
To nie Twoje procesy, terapia, coaching czy inne techniki, są dla klienta 
ważne. One są czymś zupełnie drugorzędnym. 
 
Najważniejsze dla Twojego klienta, są rezultaty, które osiągnie 
lub problem, którego się pozbędzie. 
 
Dla Twojego klienta, najważniejsze jest znaleźć się na wyspie 
przyjemności. 

 
Osobiście, poświęcam tej części konsultacji, najwięcej czasu, ponieważ 
jest ona tak bardzo ważna. 

 
Jeśli Twój rozmówca nie poczuje, jak wielka jest jego rozbieżność, 
pomiędzy wyspą bólu, na której obecnie żyje i wyspą przyjemności, 
na której chce się znaleźć, nie jesteś w stanie pokazać wartości, jaką 
Twój klient otrzyma, korzystając z Twojej oferty. 
 
Jeśli nie ustalisz tej rozbieżności prawidłowo, Twoja konsultacja 
zakończy się fiaskiem. 
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I odwrotnie. Jeśli ustalisz tę rozbieżność prawidłowo, wówczas Twoje 
konsultacje częściej kończą się oczekiwanym „TAK”. 
 
Jesteś w stanie podnieść ceny, powyżej stawek Twojej konkurencji, 
cieszyć się wyższymi dochodami i większą ilością wolnego czasu. 
 
A tego tak naprawdę chcesz! Nieprawdaż? 
 
 

Krok #5: Wskazanie Rozwiązania 
 
W kroku piątym po prawidłowym ustaleniu 
rozbieżności, kiedy Twój rozmówca dokładnie poczuł, 
jak to jest żyć na wyspie bólu i jak bardzo pragnie 
znaleźć się na jego wyspie przyjemności, przychodzi 
czas na pokazanie mu łodzi, która przewiezie go 
z jednej wyspy na drugą. 
 

Oczywiście, to Ty jesteś kapitanem tej łodzi i to Ty przewieziesz swojego 
potencjalnego klienta na wyspę przyjemności, oferując swoje usługi 
i rozwiązania w formie pakietu premium. 
 
Jeśli prawidłowo przeprowadzisz Twojego rozmówcę, przez proces 
darmowej konsultacji, to zyskasz nowego klienta, płacącego za Twoje 
usługi „z góry”, jeszcze przed pierwszą sesją, zabiegiem lub treningiem.  
 
Brzmi to ekscytująco dla Ciebie? Mam nadzieję, że tak! 

 
Niesamowite jest to, że jeśli przeprowadzisz Twoją konsultację 
w prawidłowy sposób, to pod koniec Twój rozmówca, sam będzie Cię 
pytać, jakie masz dla niego rozwiązania. 
 
On sam będzie Cię prosić, abyś opowiedział mu o łodzi, która przewiezie 
go na wyspę przyjemności i ile ta podróż będzie go kosztować. 
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W tym momencie, Twój rozmówca już wie, że jesteś kapitanem, który 
zna drogę do jego wyspy przyjemności. On już wie, że umiesz 
nawigować łodzią, pomiędzy zdradliwymi rafami. 
 
W tym momencie stojąc jeszcze na wyspie bólu, Twój rozmówca już 
chce znaleźć się na Twojej łodzi. 

 
I żeby było śmieszne, Twój rozmówca wcale nie jest zainteresowany 
Twoją łodzią, czyli terapią, coachingiem, zabiegami czy wiedzą. 
 
Jego nie interesuje silnik tej łodzi, jaką ma moc i jak wygodne, są jej 
fotele. 
 
Te detale nie mają zupełnie znaczenia. 

 
Twojego rozmówcę interesuje tylko i wyłącznie, aby jak najszybciej 
i w możliwie najbezpieczniejszy sposób, dostać się na jego wyspę 
przyjemności. 
 
Twój rozmówca, jak to już wcześniej mówiłem, jest zainteresowany tylko 
rezultatami. 

 
Więc jeśli zaczniesz mówić o swojej łodzi na początku konsultacji lub 
kiedy spotkasz potencjalnego klienta, to nie będzie on Twoją łodzią 
zainteresowany. 
 
Dlatego, kiedy mówisz o swoim coachingu, terapii, treningach lub 
doradztwie, to klienci nie są nimi zainteresowani i nie chcą za nie płacić 
więcej. 

 
Mówiąc o swojej łodzi, bez wcześniejszego ustalenia wizji wyspy 
przyjemności, Twój rozmówca, może nawet nie wiedzieć, że ta łódź i Ty, 
jako kapitan, jesteście mu do czegokolwiek potrzebni. 
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Aby Twoje konsultacje były skuteczne i abyś mógł zarabiać 10X więcej 
niż obecnie, musisz pomóc swojemu klientowi, stworzyć wizję jego 
możliwego, przyszłego sukcesu i radosnej przyszłości, 
w której może spędzić resztę swojego życia. 

 
Kiedy zastosujesz moją formułę, prowadzenia darmowych konsultacji, 
szybko nabierzesz pewności siebie. 
 
Z łatwością, podczas konsultacji, patrząc Twojemu potencjalnemu 
klientowi w oczy, zaoferujesz Twój pakiet usług, za który zapłaci on bez 
wahania, nawet kilka tysięcy złotych, natychmiast po Waszej rozmowie. 
 

 
Krok #6: Przejście Przez Obiekcje 
 
Pod koniec Twojej konsultacji, nawet wówczas kiedy 
przeprowadzisz ją prawidłowo, mogą powstać obiekcje 
Twojego rozmówcy i wahanie, aby skorzystać z Twojej 
oferty. 
 

Jest to całkiem normalne, kiedy Twoi potencjalni klienci wykazują 
niezdecydowanie, jakąś formę lęku lub niepewności. I dzieje się tak, 
ponieważ każda, nawet najmniejsza zmiana, może wywoływać 
dyskomfort. 

 
Dlatego, potrzebujesz wiedzieć, jak radzić sobie z takim dyskomfortem, 
niepewnością i obiekcjami, kiedy one wystąpią. 
 
Aby pomóc większej ilości Twoich klientów, musisz wiedzieć,  
jak przechodzić z gracją przez obiekcje. 

 
Pamiętaj, że kiedy Twój rozmówca mówi, że go na to nie stać, musi się 
jeszcze zastanowić lub nie ma teraz czasu, aby skorzystać z Twojej 
propozycji, to nie robi on tego, przeciwko Tobie. 
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Robi to, ponieważ często w takich sytuacjach, pojawiają się jego 
wewnętrzne lęki i niepewność. 

 
Wiedz, że nawet jeśli usłyszysz na początku lub pod koniec 
konsultacji, że obecnie nie mam pieniędzy lub nie pracuję, to jest to 
tylko asekuracyjna wymówka Twojego rozmówcy, który jest 
zainteresowany Twoją pomocą. 

 
Aby ją przejść, potrzebujesz wiedzieć jak to zrobić. Przechodzenie przez 
obiekcje jest umiejętnością, której możesz się nauczyć. 
 
Jest to umiejętność, dzięki której więcej Twoich rozmówców, zdecyduje 
się na pracę z Tobą i to podczas Waszego pierwszego spotkania lub 
rozmowy. 
 
Prowadząc darmowe konsultacje, chcesz być przygotowanym zawczasu 
na 3, najczęściej występujące obiekcje. Chcesz wiedzieć, jak na nie 
odpowiadać i jak sobie z nimi radzić, aby pomóc Twojemu rozmówcy, 
przezwyciężyć jego obawy i wewnętrzne rozterki. 

 
Podczas mojego szkolenia „Mistrz Pozyskiwania Klientów”, uczę jak 
radzić sobie z obiekcjami typu: 
 

1. Muszę to przemyśleć 
2. Muszę porozmawiać z moją żoną lub mężem 
3. To dla mnie za drogo 

 
Wielokrotnie, wewnętrzny lęk przed dokonaniem zmiany jest tak duży, 
że będzie blokował Twoich rozmówców. 
 
Kiedy pomożesz im rozwiać ich wątpliwości i niepewność i pomożesz im 
wykonać pierwszy krok w kierunku ich nowej przyszłości, będą Ci oni 
za to wdzięczni.  
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Krok #7: Wzmocnienie Słuszności Decyzji 
 
W kroku siódmym, kiedy Twój rozmówca, staje się 
Twoim klientem, musisz go utwierdzić, że jego decyzja 
jest prawidłowa. 
 

Jeśli przeprowadziłeś prawidłowo swojego rozmówcę, przez wszystkie 
sześć kroków darmowej konsultacji, to prawdopodobnie usłyszałeś, 
że Twój klient chce rozpocząć z Tobą sesje, zabiegi lub treningi, 
najszybciej jak to tylko możliwe. 

 
To jest cudowna chwila, kiedy możesz cieszyć się nowym klientem. 
 
Ale pamiętaj, że klient staje się tak naprawdę klientem, kiedy 
ustalona kwota za Twój pakiet, znajdzie się na Twoim rachunku 
bankowym. 

 
Potwierdzenie przelewu jest namacalnym i niezaprzeczalnym dowodem, 
że masz kolejnego klienta. I aby zwiększyć Twoje szanse, otrzymywania 
przelewów od twoich klientów, musisz wykonać ostatni, 7 krok. 

 
Kiedy Twoi klienci, podejmą ważną dla siebie decyzję i uświadomią 
sobie, że inwestycja w Twoją pomoc jest dla nich niezbędna, aby dostać 
się na ich wyspę przyjemności, musisz ich utwierdzić, że podjęli 
właściwą decyzję. 

 
Ta pewność musi być większa, niż obawy i lęk, której mogą 
doświadczać. I Twoją rolą pod koniec konsultacji jest bezpiecznie 
przeprowadzić ich, przez te lęki, które mogą w tym momencie jeszcze 
gdzieś się czaić. 

 
To jest ważne dla Ciebie i dla Twojego nowego klienta. Jeśli Twój klient 
się w tym momencie wycofa, to nie będziesz w stanie mu pomóc. Będzie 
on nadal żyć na wyspie bólu. Będzie dalej cierpieć. 
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Tak samo będzie z Tobą. Nie ma nic gorszego, kiedy zyskujesz klienta 
i go tracisz w tym samym momencie. Jest to bardzo demotywujące.  
 
Ekscytacja szybko zmienia się w zawód. 

 
Dlatego ten 7 krok, jest taki bardzo ważny i jest niezbędną częścią 
skutecznej formuły prowadzenia konsultacji, której uczę podczas 
szkolenia „Mistrz Pozyskiwania Klientów”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
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JEDYNA DROGA, ABY STWORZYĆ 
STABILNY BIZNES I DOCHODY, 

JEDNOCZEŚNIE PRACUJĄC MNIEJ 
 

 
 
Także w tym momencie już wiesz, jak powinny być przeprowadzane 
Twoje darmowe konsultacje, aby były one skuteczne i były miłym 
doświadczeniem zarówno dla Twojego rozmówcy, ale również i dla 
Ciebie. 
 
Wierzę, że pokazałem Ci jak możesz przyciągać swoich idealnych 
klientów, z którymi praca będzie dla Ciebie przyjemnością. 
 
Już wiesz, że oferowanie darmowych konsultacji, jest jedyną drogą, aby 
zarabiać więcej i mieć więcej czasu na spędzanie czasu z najbliższymi 
i na swoje własne przyjemności. 
 
Zdaję sobie sprawę, że pomysł oferowania i prowadzenia darmowych 
konsultacji, może wywoływać Twoje poczucie dyskomfortu. 
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Możesz się obawiać, czy w Twoim wypadku będzie to skuteczne, czy 
Twoi klienci zaakceptują taką formę oferowania Twojej pomocy i czy Ty 
dasz sobie radę z prowadzeniem darmowych konsultacji. 
 
Jeśli tak jest, to chcę przedstawić Ci pewną informację, która pozwoli 
pokonać Twoją niepewność i obawy. 
 
Otóż, jeśli osoba, która zapisuje się na darmową konsultację 
z Tobą, wiedziałaby jak rozwiązać swój problem, to już dawno 
by to zrobiła. 
 
Niestety jest zupełnie odwrotnie. 
 
Ta osoba nie wie jak to zrobić i prawdopodobnie pozostanie w swoim 
bólu i frustracji przez całe lata. I zostanie tam, dopóki ktoś taki jak Ty, nie 
pojawi się na horyzoncie i nie będzie na tyle otwarty, aby wysłuchać o 
ich bolesnym problemie i przyczynach, które powodują, 
że tkwią w nim po same uszy. 
 
I nawet kiedy masz jakieś obawy, kiedy czai się gdzieś w Twoim sercu 
niepewność, a może nawet i lęk, to leży na Tobie wielka 
odpowiedzialność. 
 
Jest to odpowiedzialność za dobro osób, które potrzebują Twojej 
pomocy. 
 
Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za wykorzystanie Twojej wiedzy, 
talentów i zdolności. Twoi klienci potrzebują Ciebie teraz. Nie jutro, 
nie za kilka miesięcy, a może i lat, kiedy będziesz gotowy. 
 
Oni cierpią już teraz. Oni szukają rozwiązań, które Ty i wielokrotnie tylko 
Ty, możesz im zaoferować. 
 
Pomyśl o tym. 
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W momencie podjęcia decyzji, że chcesz być coachem, terapeutą, 
trenerem lub doradcą, podjąłeś zobowiązanie pomocy ludziom 
w aspektach ich zdrowia, relacji lub biznesu. 
 
Jeśli nie wiesz, jak pozyskiwać klientów i jak prowadzić darmowe 
konsultacje, to większość osób się o Tobie nawet nie dowie. 
 
Rozumiesz teraz, jakie to jest ważne? 
 
Z drugiej strony, możesz czuć ekscytację i motywację, aby zacząć 
oferować darmowe konsultacje, ponieważ już wiesz, że dzięki temu, 
zakończą się Twoje zmagania finansowe, niepewność i efekt jo-jo, 
dotyczący Twoich dochodów. 
 
W każdym z tych dwóch wypadków wiem, że kiedy zaczniesz oferować 
i prowadzić darmowe konsultacje Twoi klienci będą Ci za to wdzięczni.  
 
Poznasz wówczas również, co to znaczy stabilność i zadowolenie 
z pracy, którą wykonujesz. 
 
Dopiero wówczas doświadczysz wewnętrznego spokoju wiedząc, 
że jesteś w stanie zarobić na swoje utrzymanie i potrzeby. 
 
Kiedy zaczniesz oferować i prowadzić darmowe konsultacje, zniknie 
to poczucie zawieszenia i niemożność planowania, która wynika 
z wiecznej niepewności, co będzie w następnym miesiącu. 
 
Zastąpi ją wewnętrzne przekonanie, że posiadasz umiejętność 
pozyskiwania nowych klientów, zawsze kiedy ich potrzebujesz.  
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JUŻ ZA KILKA DNI... 
 

 
 
Jeśli to szkolenie dostarczyło Ci wiedzy i inspiracji, które pomogą 
rozwinąć Twój biznes, to jest mi niezmiernie miło. 
 
W tym momencie już wiesz, jak powinna przebiegać darmowa 
konsultacja. Wiesz już, jakie są jej niezbędne elementy, aby była ona 
skuteczna. 
 
Jeśli czujesz, że masz już wszystkie elementy, aby oferować i prowadzić 
darmowe konsultacje, bez dodatkowej pomocy, to oczywiście możesz 
to zrobić. 
 
Natomiast prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że w czasie tych 
krótkich filmów, dotknęliśmy jedynie czubek góry lodowej. 
 
Więc jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, aby skutecznie oferować 
i prowadzić darmowe konsultacje, cieszyć się obfitością klientów, 
stabilnymi dochodami i bezpieczeństwem finansowym, to chcę abyś 
wiedział, że specjalnie dla Ciebie stworzyłem szkolenie „Mistrz 
Pozyskiwania Klientów”. 
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Podczas tego szkolenia, poznasz dokładnie mój system, dzięki któremu 
stworzysz Twoją darmową konsultację, z której chętnie będą korzystać 
Twoi klienci. 
 
Nauczysz się ją prowadzić w przyjazny i empatyczny sposób, 
ale również dowiesz się, jak stworzyć atrakcyjny pakiet Twoich usług, 
aby sprzedawał się on, jak ciepłe bułeczki. 
 
Już za kilka dni otworzę możliwość zapisów na moje szkolenie „Mistrz 
Pozyskiwania Klientów”, podczas którego nauczysz się prowadzenia 
darmowych konsultacji, ale również zbudujesz swój automatyczny 
system przyciągania zainteresowanych Twoją pomocą klientów. 
 
Jest to system, który przyciąga na Twoje konsultacje potencjalnych 
klientów, bez zaangażowania z Twojej strony. Raz stworzony działa 24 
godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
 
Taki system przyciąga do Ciebie klientów, nawet wówczas kiedy Ty 
śpisz lub wypoczywasz na wakacjach. Kiedy go włączysz, Twój 
kalendarz zaczyna zapełniać się nowymi konsultacjami. Włączasz go 
wówczas, kiedy potrzebujesz nowych klientów. 
 
Podczas tego szkolenia, otrzymasz ode mnie również wszystkie skrypty 
i  szablony, dzięki którym rozmowy z potencjalnymi klientami 
i prowadzenie konsultacji, stanie się dla Ciebie tak łatwe, jak 
przyrządzanie potrawy kiedy masz przed oczami sprawdzony przepis. 
 
Więc, jeśli jesteś osobą, która chce mieć więcej chętnie płacących 
klientów. Jeśli jesteś osobą, która chce mieć stabilne i przewidywalne 
dochody i mieć więcej czasu na swoje własne przyjemności, to uważne 
obserwuj Twoją skrzynkę mailową lub wiadomości na facebook 
messenger. 
 
  

Robert Oliński © Prawa Autorskie 2019 28 



 
“Formuła Pozyskiwania Klientów, Podczas Jednej Rozmowy” - Robert Oliński 

 

Obserwuj je, ponieważ to właśnie za pomocą tej formy komunikacji, 
już za kilka dni, powiadomię Cię o otwarciu zapisów na szkolenie 
„Mistrz Pozyskiwania Klientów” i chcę, abyś z całą pewnością 
otrzymał te informacje, ponieważ dzięki temu szkoleniu zaczniesz 
zarabiać więcej, robiąc to, co kochasz. 
 
Jednak zanim to nastąpi, chcę abyś w tym momencie, zapisał się na 
bezpłatny webinar: „Sekrety Przyciągania Klientów: Jak Każdego 
Miesiąca Mieć Dostatek Chętnie Płacących Klientów i 10X Wyższe 
Dochody”, który jest kontynuacją tego szkolenia. 
 
Jest to webinar, podczas którego dowiesz się o wszystkich niezbędnych 
elementach, które musisz zastosować, aby Twoje darmowe konsultacje 
były skuteczne. Podczas tego webinaru, połączysz wszystko, czego się 
nauczyłeś z moich ebooków w jedną całość. 
 
Także, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to teraz zarejestruj się na to 
darmowe szkolenie. Zajmie Ci to tylko kilkanaście sekund. 
 
Kiedy klikniesz ten link, otworzy się strona internetowa, na której 
wpiszesz swoje imię i adres e-mail, aby zarezerwować Twoje miejsce. 
 
Podczas tego webinaru poznasz: 
 

● SKUTECZNY PLAN, aby w każdym miesiącu mieć kalendarz 
pełen zmotywowanych klientów i uwolnić się od finansowej 
niepewności  

● 5 NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW, które muszą spełniać Twoje 
darmowe konsultacje, aby były one skuteczne i obfitowały w 
klientów 

● JEDYNĄ RZECZ, dzięki której pozostawisz Twoją konkurencję w 
tyle, zaczniesz zarabiać więcej, jednocześnie mając więcej 
czasu na swoje przyjemności 
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● Jak zautomatyzować proces pozyskiwania klientów, wykorzystując 
prosty SYSTEM MARKETINGOWY, aby każdego miesiąca 
cieszyć się obfitością klientów 

● 3 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY, przez które darmowe konsultacje 
kończą się fiaskiem i jak ich uniknąć 

● Jak tę całą wiedzę prawidłowo wprowadzić do Twojego biznesu, 
aby każdego miesiąca zarabiać 10 000 PLN lub więcej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
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