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SPRZEDAŻ OSOBISTA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH  
NA RYNKU PRZEMYSŁOWYM

TOURISM PRODUCTS’ PERSONAL SALE ON INDUSTRIAL MARKET

Zanim sprzedawca stanie oko w oko z potencjalnym klientem, 
musi się odpowiednio przygotować.

R. Cox, P. Brittain, Zarządzanie sprzedażą detaliczną

Wstęp

Rynek przemysłowy, określany również mianem rynku przedsiębiorstw, „składa się ze 
wszystkich organizacji, które nabywają dobra lub usługi, by wykorzystać je do produkcji 
innych wyrobów i usług, sprzedawanych, wynajmowanych lub dostarczanych innym”1. 
F.D. Dwyer i J.F. Tanner wyróżniają zasadnicze grupy podmiotów biorących udział w pro-
cesach wymiany dokonujących się na tym rynku: instytucje społeczne, agencje rządowe 
oraz firmy – konsumentów (nabywają u innych podmiotów wyroby, które wykorzystują we 
własnej działalności lub takie które stają się częścią ich produktu)2. 

W obrębie ostatniej z wymienionych grup znajdują się m.in. przedsiębiorstwa turystycz-
ne. W celu zyskownego zaspokajania potrzeb społecznych są one zmuszone do naby-
wania określonych produktów na rynku przemysłowym. Świadczenie usług turystycznych 
wymaga bowiem zakupu dóbr i usług o zróżnicowanym charakterze, w tym: kapitałowym 
(przykładowo wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz wyposażenie, w tym biurowe), 
informatycznym (hardware oraz rozwiązania programowe software), finansowym (ubez-
pieczenia), transportowym (tabor przewozowy), eksploatacyjnym (materiały i części oraz 
konserwacja i serwis mienia ruchomego oraz nieruchomości)3. Jednocześnie badacze 
podkreślają, że podmioty funkcjonujące na rynku przemysłowym najczęściej odgrywają 

1 P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 216. 
2 Zob. F.R. Dwyer, J.F. Tanner, Jr., Business Marketing. Connecting Strategy. Relationships and Learning, 
McGraw-Hill, International Edition 2009, s. 12–14.
3 Zob. szerzej K.K. Havaldar, Industrial marketing, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 
2005, s. 12–16.
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na nim podwójną rolę. Mogą być zarówno oferentami, jak i nabywcami4. Takie swoiste 
dublowanie ról zachodzi często w przypadku przedsiębiorstw turystycznych. Przykładowo 
firma parająca się przewozem osób może zakupywać na rynku przemysłowym środki 
transportu, co jednocześnie nie wyklucza oferowania występującym tam klientom insty-
tucjonalnym swoich usług. 

Prowadzenie przez przedsiębiorstwa turystyczne działalności handlowej na rynku 
przemysłowym wymaga wykorzystania zalet, jakie wiążą się ze stosowaniem sprzedaży 
osobistej. Jest ona bowiem powszechnie uznawana za najważniejsze narzędzie promocji 
podmiotów, które gospodarują na rynkach innych niż konsumpcyjne5. Fakt ten potwier-
dzili praktycy zarządzania. W celu wstępnej weryfikacji zaobserwowanych prawidłowości 
przeprowadzono wywiad nieformalny (ukierunkowany) z przedstawicielami kadry mene-
dżerskiej firm turystycznych oferujących swoje produkty na rynku przedsiębiorstw. Wstępne 
rozpoznanie utwierdziło autora w przekonaniu, że kwestie dotyczące roli akwizycji w działal-
ności przedsiębiorstw turystycznych warto zweryfikować, rozwinąć oraz usystematyzować 
w formie artykułu. Realizacja tego zadania stanowiła motyw wewnętrzny podjęcia pracy6. 

Celem artykułu jest określenie znaczenia akwizycji z punktu widzenia przedsiębiorstw 
branży turystycznej, które nabywają i/lub sprzedają dobra i usługi na rynku przemysło-
wym. Zostaje on osiągnięty w drodze realizacji celów cząstkowych: teoretycznego (m.in. 
przybliżenie aparatu pojęciowego z zakresu sprzedaży osobistej oraz cech rynku prze-
mysłowego), badawczego (weryfikacja tezy dotyczącej istotnej roli sprzedaży osobistej), 
wreszcie aplikacyjnego: niejako nawiązując do sentencji stanowiącej epigram niniejszej 
pracy, autor prezentuje rozwiązania o charakterze modelowym dotyczące procedury 
efektywnego stosowania najskuteczniejszego narzędzia promocji.

Rynek przemysłowy i jego cechy

Rynek to miejsce (niekoniecznie określone fizycznie czy przestrzennie7), gdzie spo-
tykają się sprzedawcy z nabywcami w celu wymiany wartościowych dóbr8. Władysław 
Mantura podkreśla, że to właśnie procesy wymiany są cechą konstytutywną rynku9. O ile 
jednak na rynku konsumpcyjnym dobra i usługi zakupuje najczęściej osoba indywidualna, 
rodzina bądź gospodarstwo domowe (które nabywa je w celu własnego spożycia – jest 
konsumentem finalnym), o tyle już na rynku przemysłowym (przedsiębiorstw) nie uczest-
niczą one w procesie wymiany. Klientami są tam podmioty przemysłowe oraz instytu-

4 Zob. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 7. 
5 Por. M.T. Phadtare, Industrial marketing, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2014, s. 129. 
6 Model dwuczynnikowy Herzberga określa, że na zadowolenie z wykonywanej pracy wpływ mają dwie grupy 
czynników: motywy wewnętrzne oraz zewnętrzne, przy czym motywacja wewnętrzna jest skuteczniejsza w dłuższej 
perspektywie. Obejmuje ona czynniki pochodzące z wnętrza człowieka, które wpływają na to, że ludzie zachowują 
się w określony sposób lub postępują w konkretnym kierunku. Zob. szerzej J. Penc, Komunikacja i negocjowanie 
w organizacji, Difin, Warszawa 2010, s. 76.
7 Zob. A. Balicki, Analiza rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002, s. 9. 
8 Zob. R. Palmer, J. Cockton, G. Cooper, Managing marketing, Elsevier Ltd. 2007, s. 28. 
9 Zob. szerzej W. Mantura, Przedsiębiorstwo przemysłowe na rynku, [w:] Marketing przedsiębiorstw przemy-
słowych, red. W. Mantura, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000, s. 47. 
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cjonalne, które wykorzystują nabyte dobra jako czynniki produkcji we własnym procesie 
wytwórczym10. Najważniejsze z pozostałych cech wyróżniających opisywany typ rynku 
na tle jego konsumpcyjnego odpowiednika przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Zasadnicze właściwości rynku przemysłowego11

Cecha Charakterystyka

Popyt indukowany

Zapotrzebowanie na produkty/usługi zgłaszane na rynku przemysłowym 
jest rezultatem zapotrzebowania na wytwarzane z nich wyroby na rynku 
konsumpcyjnym. Przykładowo, gdy klienci indywidualni nie są skłonni 
wykupywać wycieczek fakultatywnych, touroperatorzy będą dążyć do 
ograniczenia ich oferty i tym samym dokonywać mniejszych zakupów na 
rynku przemysłowym. W odwrotnej sytuacji, gdy popyt na rynku kon-
sumpcyjnym wzrasta, będą skłonni nabywać więcej niż zwykle

Mniejsza elastyczność  
cenowa popytu

Zmiany poziomu cen nie mają na rynku przemysłowym tak istotnego zna-
czenia, jak na rynku konsumpcyjnym. Badacze konstatują, że konsument 
może w dowolnej chwili zrezygnować z zakupu wielu towarów w związku 
z nagłym wzrostem ich ceny czy też pogarszaniem koniunktury gospo-
darczej. Przedsiębiorstwo nie może natomiast nagle przerwać produkcji 
swoich wyrobów lub świadczenia usług tylko dlatego, że dostawca 
powiadomił je o podwyższeniu ceny, np. na dostarczane czynniki produk-
cji. W praktyce, w sytuacji wzrostu cen za wynajem pokoi hotelowych, 
organizator wyjazdów wypoczynkowych nie ma zazwyczaj możliwości 
wypowiedzenia umowy najmu obiektu ze skutkiem natychmiastowym

Liczba i koncentracja  
geograficzna nabywców

Reflektantów instytucjonalnych jest znacznie mniej od liczby konsumen-
tów indywidualnych. Ponadto firmy funkcjonujące w obrębie rynku prze-
mysłowego charakteryzują się większą koncentracją przestrzenną (rejony 
przemysłowe, koncentracja branż, np. branża turystyczna)1

Wartość zakupów 

Wartość transakcji dokonujących się na rynku przemysłowym znacznie 
przewyższa wartość rynku końcowego konsumenta. Zakupy, dokonywane 
przez nabywców na rynku dóbr przemysłowych, generują wedle sza-
cunków nawet 80% ogólnej wartości wszystkich transakcji zawieranych 
w krajowej gospodarce

Popyt komplementarny
Oznacza, że wzrost lub spadek popytu na jeden element pociąga za sobą 
odpowiednio wzrost lub spadek popytu na pozostałe części składowe 
niezbędne do wytworzenia produktu lub usługi finalnej

Fluktuacje popytu

Często zdarza się, że wzrost o dany procent popytu na dane dobro 
konsumpcyjne wywołuje znacznie większy popyt na dobra produkcyjne 
niezbędne dla jego wytworzenia. Dzieje się tak dlatego, że producenci, 
spodziewając się dobrej koniunktury, kupują na zapas surowce oraz 
zwiększają swoje moce produkcyjne. Odwrotnie, spadek popytu na 
określone dobra konsumpcyjne może spowodować głębokie załamanie 
popytu na usługi, materiały i surowce wykorzystywane w procesie ich 
wytwarzania

10 Por. F.E. Webster, Jr., Industrial marketing strategy, Wiley, New York 1995, s. 4. 
11 Zob. H. Mruk et al., Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997, s. 267. 
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Cecha Charakterystyka

Transakcje wiązane

Między dwoma podmiotami rynku przemysłowego zachowana jest często 
specyficzna zależność, w której nabywcy dóbr produkcyjnych zakupują 
je u dostawców, którzy są jednocześnie ich klientami. Przykładowo firma 
świadcząca usługi transportowe na rzecz biura podróży może za jego po-
średnictwem organizować wyjazdy integracyjne dla swoich pracowników

Specyficzne formy finan-
sowania

Na rynku przemysłowym występuje tendencja polegająca na dzierżawie-
niu wyposażenia lub braniu go w leasing (np. tabor transportowy). Prze-
woźnicy działający w branży turystycznej często decydują się na tego 
rodzaju formę finansowania, aby nie angażować zbyt dużych zasobów 
kapitałowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Blythe, Marketing, SAGE Publications 2006, s. 28; W. Sa-
muelson, Ekonomia menedżerska, tłum. B. Czarny et al., PWE, Warszawa 2009, s. 101; M. Urbaniak, 
Marketing przemysłowy, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999, s. 14, 18–19; M.D. Hutt, 
T.W. Speh, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, tłum. M. Rusiński, 
PWN, Warszawa 1997, s. 27; A. Czubała, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012, s. 26–28; 
T. Wojciechowski, Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995, s. 37–38.

Na podstawie przedstawionego wyliczenia można oceniać, że rynek przemysłowy różni 
się dość znacząco od swojego konsumpcyjnego ekwiwalentu. Tym, co silnie różnicuje 
względem siebie dwa omawiane rynki, jest m.in. charakter popytu. Nabywcy instytucjonalni 
zgłaszają na rynku dóbr zaopatrzeniowych popyt, określany mianem zaopatrzeniowego12. 
W odróżnieniu od konsumpcyjnego charakteryzuje go to, że jest pochodny, komplemen-
tarny, mniej elastyczny i ma tendencję do fluktuacji.

Warto podkreślić, że choć między oboma omawianymi rynkami występują dość zna-
czące różnice, to nie jest to jednoznaczne z faktem, że nie mają one również pewnych 
cech wspólnych. Jak zauważają P. Baines, C. Fill i K. Page, tym co w głównej mierze 
upodabnia dwa rynki do siebie, jest orientacja na klienta13. Oznacza ona, że dostawcy 
bez względu na to, na którym rynku działają, dążą do tego, aby jak najlepiej zaspokoić 
potrzeby swoich nabywców. Jest to cel ich istnienia i zadanie wymagające kreowania 
podaży wyrobów i usług w zgodzie z uprzednio rozpoznaną wielkością i strukturą popytu, 
wyrażającą potrzeby nabywców na rynku14. 

Sprzedaż osobista narzędziem promocji produktów 
turystycznych na rynku przemysłowym

Za drugą, najważniejszą cechę upodabniającą do siebie rynek przemysłowy i kon-
sumpcyjny należy uznać fakt, że na obu dostawcy starają się działać w taki sposób, aby 
zbudować i utrzymać jak najlepsze relacje ze swoimi klientami. Za narzędzie, które może 

12 Zob. L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 98. 
13 Zob. P. Baines, C. Fill, K. Page, Marketing, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 662. 
14 Zob. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 227. 
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im to wydatnie ułatwić, powszechnie uznaje się sprzedaż osobistą, określaną również 
mianem akwizycji. 

Stanowi ona jedną z części składowych tworzących kompozycję instrumentarium 
promocji mix15. Istnieje wiele definicji terminu „promocja”. Przykładowo według M. Turkow-
skiego, oznacza ona: „różne środki taktyczne i strategiczne mające na celu bezpośrednie 
i pośrednie umacnianie na rynku pozycji przedsiębiorstwa, oferowanych przez nie produk-
tów oraz aktywizacji sprzedaży tych produktów”16. Zadaniem promocji jest umożliwienie 
firmie dotarcia z informacją o produkcie do pożądanego segmentu rynku, nakłonienie 
jego przedstawicieli do dokonania zakupu przy jednoczesnym wytworzeniu sprzyjającego 
klimatu wokół wytwórcy i sprzedawcy17. Jak wspomniano w cytowanej definicji, promocja 
stanowi kompozycję określonych środków oddziaływania na rynek. Dlatego w prawidłowy 
sposób powinno się ją określać mianem promocji-mix18. 

W literaturze kompozycja miksu promocyjnego nie jest określona w jednakowy sposób. 
Jego wewnętrzna struktura nie jest jednoznacznie identyfikowana i definiowana19. Jed-
nocześnie jednak sprzedaż osobista stanowi jeden spośród elementów, które powtarzają 
się w większości systematyk. Zdaniem B.A. Witza, S.B. Castleberrego i J.F. Tannera, 
oznacza ona proces międzyosobowej komunikacji, dzięki któremu sprzedawca odkrywa 
i zaspokaja potrzeby nabywcy w imię wzajemnych i długoterminowych korzyści dla obu 
stron20. C. Futrell uznaje ją za: „osobiste przekazywanie informacji w celu nakłonienia 
potencjalnego klienta do tego, aby kupił towar, usługę, pomysł czy cokolwiek innego, co 
zaspokaja jego potrzeby”21. Również w polskiej literaturze obecnych jest wiele definicji 
terminu. T. Kramer stwierdza, że istota sprzedaży osobistej „polega na osobistym kon-
takcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą, przy czym rola sprzedawcy sprowadza się 
zazwyczaj do zapoznania potencjalnego nabywcy z cechami produktu, w miarę potrzeby 
jego zademonstrowania, zawarcia transakcji, a często do świadczenia usług posprzeda-
żowych”22. W. Smid uważa, że jest to „ustna prezentacja towarów i rozmowa handlowa 
z jednym lub większą ilością potencjalnych nabywców. Ma to na celu doprowadzenie 
do zakupu oferowanych produktów”23.

We wszystkich definicjach podkreślony jest bezpośredni charakter kontaktu między 
oferentem a nabywcą. Sprzedaż osobista polega bowiem w swej istocie na „dialogu 
z potencjalnymi i aktualnymi nabywcami i osobistym przekazywaniu wiadomości celem 
dokonania sprzedaży w krótkim okresie”24. Odbywa się ona w wyniku bezpośrednich 

15 Zob. A. Davis, Public relations, PWE, Warszawa 2007, s. 161.
16 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 217. 
17 Zob. szerzej T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 139–140.
18 Zob. A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 29.
19 Por. J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 53.
20 Zob. szerzej B.A. Weitz, S.B. Castleberry, J.F. Tanner, Jr., Selling. Building partnerships, IRWIN, Burr Ridge, 
Boston, Sydney 1993, s. 5. 
21 C.M. Futrell, Nowoczesne techniki sprzedaży. Metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami, 
tłum. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 31. 
22 T. Kramer, op. cit., s. 161–162.
23 W. Smid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001, s. 107.
24 J.J. Lamin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 546. 
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spotkań między sprzedawcą a klientem, w trakcie których pierwszy z wymienionych stara 
się nakłonić drugiego do dokonania zakupu.

Tabela 2. Warunki działania na rynku przemysłowym uzasadniające stosowanie bezpośredniego narzę-
dzia promocji

Lp. Warunki

1. Cena danego dobra jest negocjowana lub zależna od dodatkowego wyposażenia, którego 
wybór pozostaje w gestii nabywcy. Przykładem może być zakup autokaru

2. Możliwość korzystania z produktu przez klienta wymaga udzielenia mu fachowej porady 
dotyczącej np. kwestii eksploatacyjnych

3. Nabywca wymaga demonstracji i/lub przeprowadzenia próby nabywanego produktu

4. Decyzja zakupu wiąże się z niebagatelnym zaangażowaniem się klienta

5. Reklama jest zbyt kosztowna i nie może dostatecznie silnie wpływać na rynek docelowy, 
kanały dystrybucji są krótkie/bezpośrednie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza 
Placet, Warszawa 1998, s. 294.

Wspomniana bezpośredniość jest jedną z głównych cech wyróżniających sprzedaż 
osobistą na tle pozostałych instrumentów promocji-mix. Odmiennie niż reklama, promo-
cja sprzedaży czy PR umożliwia ona komunikację dwukierunkową25. Kontakt nadawcy 
z nabywcą umożliwia realizację zwrotnego sprzężenia informacyjnego oraz niezakłócony, 
bezpośredni przepływ informacji o charakterze dwukierunkowym26. Dlatego stosowanie 
tego rodzaju sprzedaży uznaje się za szczególnie pożądane w przypadku prowadzenia 
działań promocyjnych na rynkach przemysłowych, gdzie warunki działalności, sytuacja 
rynkowa oraz elementy marketingu-mix charakteryzują się specyficznymi cechami, okreś-
lonymi w tabeli nr 2.

Stosowanie sprzedaży osobistej przez przedsiębiorstwa 
turystyczne

Sprzedaż prowadzona przez przedsiębiorstwa turystyczne na rynku przemysłowym 
powinna przyjąć formę sekwencji działań nakierowanych na nakłonienie nabywcy insty-
tucjonalnego do podjęcia pożądanych czynności, tzn. do zakupu produktu turystycznego. 
Działania te winny tworzyć serię logicznie następujących po sobie etapów, których właściwe 
zrealizowanie wymiernie powinno zwiększyć szansę przedsiębiorstwa turystycznego na 
osiągnięcie sukcesu w sprzedaży27. 

25 Zob. szerzej J. Blythe, Komunikacja marketingowa, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2002, s. 260. 
26 Zob. J.W. Wiktor, Promocja osobista, [w:] Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 
2006, s. 282.
27 Zob. C. Futrell, op. cit., s. 230–231.
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Wielu autorów określa strukturę procesu sprzedaży osobistej na rynku przemysłowym. 
Porównanie poszczególnych typologii skutkuje wnioskiem, że są one do siebie dość 
podobne. We wszystkich powtarzają się te same etapy. Można jedynie dostrzec pewne 
różnice dotyczące nazewnictwa poszczególnych spośród nich. Ponadto niektórzy autorzy 
określonej tematyce poświęcają całkowicie odrębną fazę. podczas gdy inni rozważania te 
prowadzą przy okazji jednego z już istniejących etapów. Nie zważając jednak na różnice 
w nazewnictwie oraz różną liczbę etapów między poszczególnymi klasyfikacjami, stwier-
dzić należy, że proces sprzedaży osobistej produktów turystycznych powinien odbywać 
się wedle określonej sekwencji działań:

 – wyszukiwanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów. W pierwszym kroku należy 
wyszukać tzw. kandydatów, a więc osoby lub organizacje, które mogłyby zostać klien-
tami. Następnie należy przejść do ich kwalifikacji, tzn. wyboru tych, które chcą kupić 
dany produkt, gdyż jest on im potrzebny. Kandydaci, spełniający te kryteria, stają się 
potencjalnym klientami28;

 – rzetelne przygotowanie się do rozmowy z potencjalnym klientem. Faza ta ma nie-
zwykle istotne znaczenie dla końcowego sukcesu całego przedsięwzięcia sprze-
dażowego. Powodzenie działań sprzedawcy produktów turystycznych jest „wprost 
proporcjonalne do czasu i wysiłku włożonego w ich przygotowanie”29. Jak zauważa 
U. Kałąźna-Drewińska: „etap przygotowawczy jest bardzo istotny, ma duży wpływ 
na pozostałe etapy. W praktyce jednak często bywa lekceważony”30. Dzieje się tak 
dlatego, że wielu sprzedawców przyjmuje błędne założenie, że wszystko się jakoś 
potoczy. „Tymczasem niepodważalną prawdą jest, że niepowodzenie w przygotowaniu 
to przygotowanie niepowodzenia”31; 

 – otwarcie prezentacji, czyli wstęp do fazy właściwej demonstracji oferty. Od niego za-
leży pierwsze wrażenie, jakie sprzedawca robi na kupującym. Z kolei to właśnie ono 
warunkuje to, czy oferentowi uda utrzymać się zainteresowanie klienta produktem i czy 
w dalszej części wizyty pozwoli on na dokonanie jego demonstracji32;

 – prezentacja, czyli bezpośrednia rozmowa na temat produktu turystycznego między 
reprezentantem jego sprzedawcy a klientem33. Sekwencja prezentacji powinna prze-
biegać według tzw. formuły AIDA, zgodnie z którą sprzedawca powinien tak mówić 
o produkcie, aby w kolejności: przyciągnąć uwagę klienta (attention), wzbudzić jego 
zainteresowanie (interest), wywołać w nim pragnienie nabycia produktu (desire) i w koń-
cu go do niego nakłonić (action)34; 

28 Por. G.E. Belch, M.A. Belch, Advertising and promotion. An integrated marketing communications perspective, 
McGraw-Hill Irwin, New York 2009, s. 598. 
29 D. McCorman, Sztuka sprzedaży, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1995, s. 106.
30 U. Kałąźna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 80. 
31 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2000, s. 185.
32 Zob. C. Furtell, op. cit., s. 322
33 Por. P.D. Bennett, Marketing, McGraw Hill, New York 1992, s. 605.
34 Zob. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004, s. 358. 
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 – uchylanie zastrzeżeń. Niektóre spośród wątpliwości klientów są uzasadnione i opierają 
się na właściwościach produktu lub dotyczą jego ceny35. Inne są bezpodstawne, mają 
swoje źródło w sceptycyzmie czy też obojętności wynikającej z podłoża subiektywnego 
i logicznego36. Bez względu na to, czy obiekcje są uzasadnione, czy też nie, wcale 
nie muszą stanowić złego symptomu zwiastującego rychły koniec prezentacji. Można 
bowiem stosować w umiejętny sposób techniki odpierania zarzutów, które umożliwiają 
przekonanie klienta do zmiany zdania i dokonania zakupu37. 
Etapem, który powinien kończyć sekwencję sprzedaży osobistej produktów tury-

stycznych na rynku przemysłowym, jest zamknięcie. Polega na tym, że oferent zwraca 
się do klienta z propozycją, aby ten dokonał zakupu oferowanego mu produktu. Ta faza 
jest nie tylko najważniejsza, ale i najtrudniejsza, gdyż sprzedawca musi określić, kiedy 
potencjalny odbiorca jest gotowy dokonać zakupu. Pewnymi wskazówkami mogą być dla 
niego wysyłane przez klienta sygnały mające źródło w języku niewerbalnym, zadawanie 
charakterystycznych pytań w rodzaju: „kiedy moglibyście dostarczyć autokary?”, wyra-
żanie entuzjastycznych opinii, np.: „to rozwiązanie powinno zredukować koszty obsługi 
turystów” itd.

Podsumowanie

Realizacja sprzedaży osobistej zgodnie z zaprezentowaną w artykule sekwencją działań 
powinna pomóc przedsiębiorstwu turystycznemu w osiągnięciu sukcesu sprzedażowego 
na rynku przemysłowym. Należy przy tym pamiętać, że „proces sprzedaży nie kończy 
się w momencie samej transakcji”38, a odpowiedzialność za nią nie wygasa wraz z jej 
sfinalizowaniem39. Badacze podkreślają, że po udanym zamknięciu powinna nastąpić 
bardzo ważna faza obsługi posprzedażowej40. Na etap ten składają się wszelkiego rodzaju 
kontakty między oferentem produktu turystycznego a jego nabywcą, związane z obsługą 
tego drugiego po dokonaniu przezeń zakupu. Najogólniej istotę działań posprzedażowych 
określił E. Michalski: polegają one „na sprawdzeniu, czy dostawa dotarła na czas do 
nabywcy, czy była kompletna i jeżeli było to konieczne, czy montaż produktu był zgodny 
z instrukcją”41. Reprezentant przedsiębiorstwa turystycznego powinien skontaktować 
się z klientem również po to, aby dowiedzieć się, czy nie nasunęły mu się jakieś pytania 
czy problemy związane z obsługą czy użytkowaniem nowego nabytku. 

35 Zob. K. Przybyłowski et al., Marketing. Pierwsza Polska Edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 545. 
36 Zob. E. Michalski, op. cit., s. 360. 
37 Zob. K. Przybyłowski et al., op. cit., s. 545.
38 Ibidem, s. 547.
39 Zob. G.E. Belch, M.A. Belch, op. cit., s. 599. 
40 Zob. W.M. Pride, O.C. Ferrel, op. cit., s. 550. 
41 E. Michalski, op. cit., s. 364.



Sprzedaż osobista produktów turystycznych na rynku przemysłowym 137

Bibliografia
Baines P., Fill C., Page K., Marketing, Oxford University Press, Oxford 2008.
Balicki A., Analiza rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002.
Belch G.E., Belch M.A., Advertising and promotion. An integrated marketing communications per-

spective, McGraw-Hill Irwin, New York 2009.
Bennett P.D., Marketing, McGraw Hill, New York 1992.
Blythe J., Komunikacja marketingowa, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2002.
Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2000.
Czubała A., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012.
Davis A., Public relations, PWE, Warszawa 2007.
Dwyer F.R., Tanner Jr. J.F., Business Marketing. Connecting Strategy. Relationships and Learning, 

McGraw-Hill, International Edition 2009.
Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
Futrell C., Nowoczesne techniki sprzedaży. Metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje 

z klientami, tłum. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
Havaldar K.K., Industrial marketing, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2005.
Holloway C.J., Robinson C., Marketing w turystyce, tłum. I. Krzemińska-Wiśniewska, R. Pałgan, 

PWE, Warszawa 1997.
Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, tłum. 

M. Rusiński, PWN, Warszawa 1997.
Kałąźna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wyd. Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
Lamin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
Mantura W., Przedsiębiorstwo przemysłowe na rynku, [w:] Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, 

red. W. Mantura, Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 2000.
McCorman D., Sztuka sprzedaży, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1995.
Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.
Mruk H. et al., Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2000.
Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
Palmer R., Cockton J., Cooper G., Managing marketing, Elsevier, New York 2007.
Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
Phadtare M.T., Industrial marketing, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2014.
Przybyłowski K. et al., Marketing. Pierwsza Polska Edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Smid W., Encyklopedia promocji i reklamy, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003.
Urbaniak M., Marketing przemysłowy, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999.
Webster Jr. F.E., Industrial marketing strategy, Wiley, Third edition 1995.



Aleksander Pabian138

Weitz B.A., Castleberry S.B., Tanner Jr. J.F., Selling. Building partnerships, IRWIN, Burr Ridge, 
Boston, Sydney 1993.

Wiktor J., Promocja osobista, [w:] Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 
2006.

Wiktor J., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
Wojciechowski T., Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995.

Streszczenie 

Przedsiębiorstwa turystyczne mogą reprezentować nie tylko popytową, ale i podażową stronę 
rynku przemysłowego. Dlatego w swojej działalności powinny wykorzystać możliwości, jakie 
oferuje sprzedaż osobista. Celem artykuły w części teoretycznej jest m.in. przybliżenie aparatu 
pojęciowego z zakresu wiedzy na temat rynku przemysłowego oraz sprzedaży osobistej. W części 
empirycznej autor przedstawia rozwiązania o charakterze modelowym, które mogą pomóc przed-
siębiorstwom turystycznym we właściwym stosowaniu najskuteczniejszego narzędzia promocji. 

Słowa kluczowe: sprzedaż osobista, rynek przemysłowy, produkty turystyczne.

Abstract

Tourism companies can represent both sides of industrial market: not only the demand but also 
the supply side of it. Hence, in their activities they should take advantage of the opportunities 
offered by personal selling. In the article the author, among others, presents a conceptual appa-
ratus in the field of industrial market as well as personal selling. In the empirical part, he presents 
model-based solutions that can help tour operators in effective usage of the mentioned tool.

Keywords: personal selling, industrial market, touristic products.
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