
  

 

Nowoczesny Inwestor:   
Co warto o nim wiedzieć i jak z nim 

postępować, aby chciał Cię traktować jak                    
       Partnera? 

 

Cztery obszary decyzyjności 
dzisiejszego Inwestora 



• Kiedy znajdujemy się w środku 
jednego paradygmatu, trudno jest 
nam sobie wyobrazić, że może istnieć 
jakikolwiek inny paradygmat 

Adam Smith  

1723 – 1790 
Ekonomista i filozof 



Jak postrzegają samorządowców 
ludzie biznesu - STEREOTYPY 

1. Nie są biznesowi (rozumienie mechanizmów, 
wiedza) 

2. Nie są sprawni w obszarze decyzyjności – 
uwarunkowania prawne, układy wewnętrzne, 
obawy „o stołek”, biurokracja 

3. Polityka odgrywa główną rolę – brak 
zdroworozsądkowości biznesowej 

4. Nie mają wystarczającej motywacji, aby „się 
starać” 

5. Potrafią być zawistni, gdyż sami nie są 
przedsiębiorcami 

 



SPOZYCJONOWANIE 
• PUNKT WYJŚCIOWY: NIE ZACZYNAJ OD SIEBIE!!! 

• Kiedy budować pozycjonowanie? 

 Pięcioetapowy proces sprzedaży – etap II – 
 spozycjonowanie i budowa zaufania 

• Jak budować pozycjonowanie? 
– Myślenie Transformacyjne 

– Słuchanie i słyszenie 

– Forma i jakość przygotowania 

– Styl rozmawiania – asertywność, otwartość, przejrzystość, 
precyzja słowa 

– Formułowanie wniosków – progresywność 

– Organizacja spotkań, myśli, wniosków - sprawność 

– Dotrzymywanie słowa w „małych tematach” - spójność 

 

 



SPOZYCJONOWANIE 

#Transformacjawbiznesie 

Neandertalski proces sprzedaży 



SPOZYCJONOWANIE 

#Transformacjawbiznesie 



BEZPIECZEŃSTWO 

Też etap II procesu sprzedaży – bezpieczeństwo jest jego 
funkcją 

 

1. Pokaż wiedzę biznesową 

2. Zaadresuj temat decyzyjności, niwelowania 
biurokracji, sprawną informację prawną, etc.  

3. Pokazanie mechanizmów współpracy wykraczającej 
poza kadencję. 

4. Pokaż motywację, z czego wynika, jaki jest Twój 
„interes” 

5. Pokaż swój system wartości 

 



ZAPLECZE i PRZYGOTOWANIE 

Jakość oferty – szeroko rozumiana: 

 

• Zespół osób do obsługi klienta – pracownicy 

• Zespół specjalistów 

• Wiedza – systemy wsparcia 

• Organizacja – jak działa system komunikacji 

• Oferta przestrzeni 

• Chęć dostosowania  

• Perspektywa rozwoju regionu 

• Pracownicy – dostępność 

• Ile tematów jest już przygotowanych? 

• Myślenie Transformacyjne 

 



NOWA RZECZYWISTOŚĆ - CHAOS 



PARTNER W EKONOMII CHAOSU 

• Rozumienie Chaosu i świadomość 
nieuchronności zmian 

 

• „CIERPLIWOŚĆ INWESTYCYCYJNA” 

 - dystans 

  - NIE – oznacza BYĆ MOŻE 

 - TAK – to tylko intencja 

- akceptacja zmienności 

 

 



  

 

Negocjacje z Inwestorem 
 

Cztery najważniejsze obszary 
skuteczności – okiem 
zawodowego negocjatora 



Spozycjonowanie –  
     negocjacje trójwymiarowe – 3D 

 

• USTAWIENIE NEGOCJACYJNE 

 

• DESKA KREŚLARSKA 

 

• STÓŁ NEGOCJACYJNY 

 

#Transformacjawbiznesie 



NIELINEARNOŚĆ  
  – negocjacje to proces 

#Transformacjawbiznesie 



NIELINEARNOŚĆ w negocjacjach 

#Transformacjawbiznesie 



Myślenie Transformacyjne 

 

#Transformacjawbiznesie 

Partner - aktywo Koszt - pasywo 



Komunikacja Nieantagonizująca 

#Transformacjawbiznesie 



  


