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Skuteczne pytania w sprzedaży. 10 praktycznych wskazówek. 

 

Zadawanie odpowiednich pytań w odpowiedni sposób oraz w 

odpowiednim momencie, to bez wątpienia najważniejsza umiejętność 

każdego handlowca. 

Ta umiejętność pozwala zgromadzić niezbędne informacje, co w 

rezultacie prowadzi do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego. 

Już za chwilę dowiesz się, co może Ci pomóc, gdy znasz już podstawy 

zadawania pytań. 
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1. Uzyskaj pozwolenie 
 

W wielu sytuacjach to w pełni zrozumiałe, że zadajesz pytanie po 

pytaniu i oczekujesz odpowiedzi. Są jednak momenty, gdy przydałoby Ci 

się więcej informacji niż te, które oferuje w odpowiedziach Twój 

rozmówca. Uzyskanie pozwolenia na zadawanie pytań, to droga do tego 

aby dowiedzieć się jak najwięcej nie powodując irytacji u Twojego 

rozmówcy. 

 

„Czy mogę zadać Panu kilka Pytań na temat działalności firmy” brzmi 

banalnie, natomiast pomaga uniknąć niepotrzebnych nerwów już na 

początku rozmowy. 
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2. Od ogółu do szczegółu 
 

Gdy otrzymasz już pozwolenie na zadawanie pytań, zacznij od szerokich 

pytań otwartych, które pozwolą Ci zacząć zbierać niezbędne informacje.  

Twój rozmówca będzie czuł się przy tym komfortowo, gdyż zakres 

odpowiedzi jest na tyle szeroki, że pozwala dowolnie formułować 

odpowiedź.  

Dodatkowo sam się na to zgodził. 

 

Odpowiedź na Twoje wcześniejsze pytanie dotyczące prowadzonego 

biznesu, to idealny początek rozmowy. Skup się na tym o czym chętnie 

mówi Twój rozmówca i co omija. Sam będziesz mógł zdecydować, które 

obszary odpowiedzi będziesz chciał pogłębić, nawiązując do tego co 

usłyszałeś. 
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3. Opieraj się na wcześniejszych odpowiedziach 
 

Najbardziej logicznym źródłem zadawania pytań jest wcześniej uzyskana 

odpowiedź. Zazębiaj kolejne pytania z odpowiedziami Twojego rozmówcy, 

zwracając szczególną uwagę na interesujące Cię słowa kluczowe. 

 

4. Jeśli to możliwe, posługuj się słownictwem 

branżowym 
 

Jeżeli rozmawiasz z ekspertem, pozwól poznać się jako osoba, która 

również wie o czym mówi. Nie przesadzaj jednak w drugą stronę. Jeżeli w 

jakimś momencie nie rozumiesz swojego rozmówcy, nie brnij w kłamstwo 

tylko zachowaj twarz i przyznaj się do tego.  

Pamiętaj również o tym, aby nie stosować określeń branżowych w 

sposób przesadny.  

Jeżeli Twój rozmówca uzna, że Cię nie rozumie – nici z udanej rozmowy. 

Unikaj pytań, które mogą zawstydzić Twojego rozmówcę lub spowodują, 

że poczuje się gorszy. 
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5. Formułuj proste pytania 
 

Jeżeli oczekujesz konkretnych i przydatnych odpowiedzi, zadawaj 

konkretne pytania. Zawiłe i wieloczęściowe pytania mogą być irytujące lub 

rozpraszające uwagę Twojego rozmówcy. 

Zadawanie dwuczęściowych pytań może spowodować, że Twój 

rozmówca odpowie tylko na drugą część pytania, lub na tą która mu 

bardziej odpowiada. 

 

Zadawanie prostych pytań pozwala na utrzymanie jednego wątku na 

raz, dlatego pytaj o jeden interesujący Cię aspekt w jednym pytaniu. 

  



8 

 

6. Zadawaj pytania, zachowując przy tym logiczną 

całość 
 

Z reguły każdy Twój rozmówca będzie chciał wiedzieć i rozumieć dokąd 

zmierzają Twoje pytania.  

W przeciwnym wypadku może zacząć podejrzewać Cię o manipulację.  

Podążając za kluczowymi odpowiedziami w logicznej kolejności, 

Twoje intencje będą jasne oraz będziesz budował zaufanie. 

 

7. Zadawaj pytania, a nie atakuj! 
 

Rozpocznij rozmowę bezpiecznie, 

ogólnie, nie strasząc. 

Zadając pytania otwarte nie należy 

dotykać kwestii wrażliwych.  

Dopiero później, jak już rozmowa 

wejdzie na wyższy poziom i zbudujesz 

zaufanie (oraz wtedy, kiedy uznasz, że to 

właściwy czas) możesz spytać o 

delikatniejsze aspekty takie jak zdolność 

finansowa, stabilność biznesu, czy inne 

interesujące Cię obszary. 
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8. Jeżeli zadasz pytanie, które może być uznane za 

wrażliwe – wyjaśnij jego znaczenie 
 

Po prostu – Ty otrzymujesz odpowiedź na delikatne pytanie, a Twój 

rozmówca ma prawo wiedzieć dlaczego pytasz.  

Jeżeli rozmówca nie będzie rozumiał Twoich intencji, przestanie z Tobą 

rozmawiać. 

 

9. Skup się na przyszłych korzyściach 
 

Wielu Twoich rozmówców nie będzie znało wszystkich zalet Twojego 

produktu czy usługi. Dlatego nie pytaj ich czego szukają, tylko powiedz im, 

co od Ciebie dostaną. Przechodzenie od pytań ogólnych, szerokich, do 

pytań bardziej szczegółowych, pozwoli Ci poznać ważne dla Twojego 

rozmówcy obszary. 

Jeżeli Ty znasz swój produkt doskonale, to będziesz wiedział, jakie 

problemy pomoże on rozwiązać Twojemu klientowi. 
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10. Utrzymuj atmosferę doradczą 
 

Pamiętaj, że jesteś łącznikiem między Twoją firmą a klientem 

(konsultantem, doradcą).  

Jako, że chcesz uzyskać jak najwięcej konkretnych informacji przy jak 

najmniejszym wysiłku, pamiętaj aby zdjąć ciężar i niepotrzebne ciśnienie z 

zadawanych pytań. Zadawaj je przyjemnym i spokojnym tonem. 

Daj rozmówcy czas na odpowiedź, nawet jeżeli miałoby to znaczyć 

siedzenie przez chwilę w całkowitej ciszy. Nie pośpieszaj. Poświęcony 

klientowi czas na pewno zaprocentuje. 

Te 10 wskazówek dla wielu handlowców może wydawać się banalne. 

Stale się przecież o tym mówi i powtarza.  

Czy jednak, aby na pewno się te wskazówki stosuje? 
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Powodzenia!


