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Wbrew utartym opiniom, TARGI 
wcale nie należą do najdroższych i 
mało efektywnych form promocji, 

pod warunkiem…  



… że się do nich odpowiednio 
przygotujemy!!!! 



Oszałamiające stoisko to magnes, który 
przyciąga odwiedzających, jednak to 

zaledwie preludium do właściwej GRY 



W przeciwieństwie do wielu form komunikacji 
(reklama w prasie +TV, sponsoring, drukowanie 

i kolportaż materiałów …) udział w targach 
daje sposobność REALNEGO KONTAKTU z 

odbiorcą przekazu. 



Wysoka efektywność działań 
ekspozycyjnych zależy od 

skutecznej i właściwej 
(zaplanowanej) 

 komunikacji na stoisku 
targowym  

 



Cele warsztatów 

Chcemy pokazać i nauczyć jak ważne jest precyzyjne 
określenie oczekiwań wynikających z udziału w 
imprezie targowej 
Chcemy pokazać i nauczyć w jaki sposób przygotować 
konkretne działania zmierzające do osiągnięcia celów 
Jak przygotować spójny przekaz 
Chcemy pokazać jak policzyć faktyczny koszt imprezy 
targowej 
Chcemy pokazać i nauczyć jak można zaprojektować 
narzędzia mierzące efekty działań 
Chcemy pokazać jak stworzyć „standard obsługi 
Gościa” 



Cele warsztatów 

Ale przede wszystkim chcemy 
„przełożyć” zaprojektowane 

działania na pracę Personelu na 
stoisku targowym 



Korzyści 

Pracownicy będą przejawiać postawę oraz aktywność 
ukierunkowaną na określone wcześniej cele 
Personel stoiska będzie świadomy swojej roli oraz konieczności 
podejmowania różnorodnych działań w zgodzie z ustalonymi 
oczekiwaniami 
Pracownicy będą świadomi obowiązków i swojego miejsca w 
„hierarchii” stoiska  
Pracownicy będą przejawiali większą pewność siebie a tym samym 
profesjonalizm w kontakcie z Gościem 
Pracownicy będą lepiej radzili sobie w sytuacjach trudnych bądź 
kontrowersyjnych 
Pracownicy będą znosić „trudy dnia” związanego z całodzienną 
pracą na stoisku targowym 



Czego uczymy na 
warsztatach? 



Czego uczymy na 
warsztatach? 

Komunikowania  charakterystycznego dla okoliczności 
targowych 
Podstawowych zasad Savoir-vivre obowiązujących w 
biznesie 
Właściwych zachowań na stoisku targowym 
Jak  „przekuć” każdy kontakt w mierzalny efekt 
Jak  radzić sobie z trudnym Gościem 
Jak relaksować się przed/w trakcie i pod dniu targowym 



Co będą potrafili uczestnicy? 
Pracować w zespole stoiskowym 
Wspierać pracę zespołową 
Poprawnie rozpocząć rozmowę 
Pozytywnie wpływać na Gościa od pierwszego kontaktu 
niewerbalnego 
Prowadzić odpowiednią rozmowę w odpowiednim miejscu 
stoiska 
W  miły sposób dotrzeć do istotnych informacji w rozmowie z 
Gościem 
W prosty i szybki sposób przekazać informację o 
produkcie/usłudze/firmie 
Wzbudzić zainteresowanie Gościa 
Zakończyć rozmowę aby nie rozgniewać/nie porzucić Gościa 
Postępować zgodnie z wytyczonym Standardem Obsługi 



Dowiedzą się także 

Jaką postawę prezentować na stoisku 
Jak się ubrać 
Jak reagować niewerbalnie 
Jak „czytać” intencje Gościa 
Jak właściwie prezentować produkt 
Czego NIGDY NIE ROBIĆ !!!!! 



Elementy zachowania na stoisku 
targowym 



Przykłady 

1-dniowe 
• Impulsowe, bezpośrednio przed 

imprezą 

• Profiluje postawę na realizację 
uzgodnionych celów 

• Podstawy efektywnej pracy 
stoiskowej 

• Podstawy prezentacji 
produktowej/biznesowej 

• Radzenie sobie w sytuacjach 
trudnych 

2-dniowe 

1 dzień (6-8 mies. przed) 

przygotowanie imprezy, 
wypracowanie celów, sposobu 

pomiarów 

• Wypracowanie narzędzi 

• Podstawy komunikacji targowej 

2 dzień (bezpośrednio przed)  

• Zaawansowana komunikacja 
sprofilowana na cele, sytuacje 
trudne, podstawy prezentacji, 

podsumowania 



Standard Obsługi Gościa targowego 

Implementacja Państwa zasad korporacyjnych lub 
opracowanie nowego Standard Obsługi na bazie 
wytycznych 

Nauka – dodatkowy warsztat, bezpośrednio przed 
imprezą 

Tajemniczy „Gość” – weryfikacja pracy Personelu 



Dziękujemy za uwagę i prosimy o 
zadawanie pytań 

Maciej Kowalski, avbc Polska 

Wszelkie informacje publikowane na tych stronach, tekst, obrazy, grafiki a zwłaszcza koncept i metodyka prowadzenia zajęć, są chronione prawami autorskimi avbcPolska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością lub alexander verweyen Business Consultants GmbH, chyba że wyraźnie odnoszą się do innych praw. Jakiekolwiek wykorzystanie materiału bez 
naszej pisemnej zgody jest karane, a wszelkie poniesione straty z tytułu nie zastosowania się do powyższego ostrzeżenia będą dochodzone na drodze sądowej. 

 


