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Szanowna Pani, 

Chciałbym zaoferować moje wieloletnie doświadczenie w kontekście prowadzonej przez 

Państwa rekrutacji na stanowisko Managera ds. Sprzedaży. Poniżej przedstawiam kilka powodów, 

dla których uważam, że jestem idealnym kandydatem. 

Posiadam doświadczenie zarówno w tworzeniu strategii marketingowych jak i w handlu. Na 

początku moja kariera związana była z prowadzeniem działań promujących firmę. Samodzielnie 

planowałem i realizowałem strategie marketingowe, dbałem o właściwy odbiór firmy na zewnątrz. 

Następnie podjąłem się wyzwania zmiany ścieżki kariery, mianowicie objąłem stanowiska 

Managera Sprzedaży w firmie Sunflowers. Na początku samodzielnie, a w miarę rozwoju z pomocą 

4 osobowego działu, rozbudowywałem sieć sprzedaży. Owocem tej kilkuletniej pracy jest znacząco 

powiększona baza Klientów mojego Pracodawcy, w powierzonym mi obszarze zdobyliśmy około 

100 klientów, w tym jednego strategicznego, który generuje ok 20% zysku w powierzonej kategorii. 

Łącząc wiedzę marketingową z doświadczeniem handlowym, zdecydowanie łatwiej jest mi 

przekonać klienta, że to właśnie w Państwa produkt powinien się zaopatrzyć. 

Gromadząc doświadczenia z różnych organizacji i działów nabrałem przekonania, że 

relacje z klientami są kluczem do sukcesu. Skupienie na wymaganiach Klienta, wsłuchanie się w 

jego potrzeby, ale również szczerość i zdobycie zaufania przyczyniły się do sukcesu jakim jest 

znaczący wzrost sprzedaży naszego działu w 2015 roku- o 25%. Jestem przekonany, że u Państwa 

mógłbym osiągnąć podobne lub nawet lepsze wyniki. 

Ponadto wierzę, że zgrany zespół może więcej niż jednostka. Dlatego starannie dobieram 

ludzi do powierzanych im obowiązków. Analizując ich mocne i słabsze strony jestem w stanie tak 

rozdzielić zadania, żeby zespół jako całość funkcjonował jak najefektywniej. Rezultatem takiego 

podejścia jest dział, który wygenerował w ostatnich dwóch latach 42% wzrost sprzedaży.  

Mam nadzieję, że przedstawione fakty sprawiły, że zainteresowałem Panią swoimi 

doświadczeniami, chętnie zaprezentuje więcej szczegółów podczas spotkania. 

 

Z poważaniem 

Piotr Wysocki 


