
KLIENT NA ZAWSZE? 
 

Standardy i procedury budujące lojalność klienta 
nowoczesnego klubu fitness. 

 
 

Sebastian  Goszcz 



Lista pytań kontrolnych.  
Jak definiujemy lojalnych klientów? Czy wiesz za co was cenią? 

Czy sposób mierzenia rentowności klienta uwzględnia zyski płynące z rekomendacji? 
Jaką część wydatków firma regularnie przeznacza na zatrzymanie dotychczasowych 

klientów? 
Czy posiadasz i stosujesz standardy i procedury obsługi klienta? 

Czy świadomie zarządzasz tym co czują i myślą twoi klienci? 
Czy masz plan opieki nad klientem w czasie pierwszych 30,60,90 dni? 
Czy wiesz dlaczego twoi klienci odchodzą? Czy masz plan ratunkowy? 

Czy dane na temat satysfakcji klienta są zbierane w sposób obiektywny, spójny, regularny? 
Czy posiadasz miejsca i osoby odpowiedzialne za przyjmowanie informacji zwrotnej od 

klientów? 
Jak informacje na temat satysfakcji klienta są wykorzystywane do rozwiązywania 

zgłaszanych przez niego problemów? 
Jak mierzysz  jakość obsługi?  

Jak firma buduje lojalność pracowników? 
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POTRZEBUJESZ WIĘCEJ 
KLIENTÓW?  

JAK SKUTECZNIE PŁUCZESZ ZŁOTO? 

 
 
 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ 
DOSKONAŁYCH KLIENTÓW, 

CENIĄCYCH TWOJE 
WARTOŚCI, ROZWIĄZANIA, 

TO „COŚ” .  
 
  

 
 



JAKI MUSZĘ BYĆ BY PRZYCIĄGAĆ ODPOWIEDNICH KLIENTÓW? 
 

1. W CZYM JESTEŚ DOBRY?  
- w czym możesz pomóc, jakie potrzeby spełniasz, jakie problemy rozwiązujesz? 

 
2. DLACZEGO MAM CI WIERZYĆ? 

 - dlaczego klient ma kupować właśnie od ciebie,  jak można sprawdzić twoje 
umiejętności? co potwierdza że twoja marka działa? 

 
3. JAK BĘDĘ SIĘ PRZY TOBIE CZUŁ? 

- jakich emocji się po tobie spodziewać, jaki jest dodatkowy powód bym cię wybrał? 
 

4.  W JAKI SPOSÓB OKREŚLASZ SIĘ W STOSUNKU DO KONKURENCJI? 
- jakie są twoje podstawowe wyróżniki? 

 (bardziej : profesjonalny, doświadczony, specjalistyczny, bliżej klienta) 
 

W jaki sposób, jakimi działaniami to wszystko udowodnisz?  
 

   



 
 

JAKIMI CECHAMI POWINNI CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ TWOI 
IDEALNI KLIENCI?  

NA CO POWINNI BYĆ WRAŻLIWI, CO POWINNI CENIĆ? 
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KIM SĄ TWOI KLIENCI? 
Dwa sposoby określania docelowej grupy klientów: 

 
1. Wg tradycyjnych cech demograficznych: wieku, 

miejsca zamieszkania, płci, narodowości, wysokości 
dochodów. 

2. Wg nowych cech demograficznych: 
zainteresowań, pasji, umiejętności, przekonań, 

wyznawanych wartości. 
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Czy twoja komunikacja nie jest zbyt lub za mało 
fachowa? 
 
Czy pokazujesz zdjęcia swoich klientów 
przedstawiające jak korzystają z twoich usług, 
pomagając utożsamić się innym z ludźmi ze zdjęć? 
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Lojalność to długotrwała i zyskowna relacja z klientem.  
Lojalność pojawia się na bazie zaangażowania. 

Dawaj więcej niż obiecałeś. Co jeszcze możesz zrobić? 



Lojalny klient czyli…  
 
 

1. ponowny zakup 
2. kupowanie innych produktów i usług 

3. udzielanie referencji 
4. udzielanie informacji zwrotnej 

 



ŁAŃCUCH ZYSKÓW W 
USŁUGACH 

-jakość usług wewnętrznych (organizacja 
miejsca pracy, organizacja stanowisk, 
jasne standardy i procedury, dobór i 

rozwój pracowników, system nagród i 
pochwał, narzędzia obsługi klientów)  

- satysfakcja pracownika 
- zatrzymanie pracownika/ wydajność 

pracownika 
- wartość usług zewnętrznych (koncepcja 

usługi, efekty dla klientów) 
- satysfakcja klienta 
- lojalność klienta 

- wzrost przychodów/rentowność 
                Hesket, Jones, Loveman, Sasser, Schlesinger 

 
  
 
 

 
 



 
 

Znakomita obsługa klienta 
nie  wystarczy by 

zbudować lojalność. 
 

Ale skutecznie zapobiega 
nielojalności. 

 
 
 

 
  

 
 



 
Firmy mogą budować 

lojalność klientów przede 
wszystkim pomagając im 
szybko i łatwo rozwiązać 

ich problemy, zaspokoić ich 
potrzeby i oczekiwania. 

 
Ułatwiać życie swoich 

klientów – usuwać 
przeszkody. 

 

 
  

 



 
WARTOŚĆ - coś pożądanego i cennego, rozwiązanie problemu, 

zaspokojenie potrzeb, każdy ma swoje „COŚ” 
mamy w ofercie dużą ilość zajęć grupowych / pomagamy kobietom przygotować się 
do dnia wypełnionego obowiązkami, zadbać o siebie, swoje zdrowie, samopoczucie, 

wygląd,  by codziennie czuły się dobrze w swoim ciele,  

 
 



   

Dobre firmy dostarczają 
rozwiązań konkretnych 

problemów. 
 

„Klient nie chce kupić młotka, 
klient chce wbić gwóźdź.” 

 
Wiele klubów mówi jak 

cudowny ma młotek, 
a nie mówi o tym, w jaki 
wyjątkowy sposób i jak 

bardzo mogą pomóc wbić 
gwóźdź. 

 

 
 

 



   

CO KLIENT KUPUJE? 
Rozwiązanie swoich problemów i 

zaspokojenie potrzeb. 

Uwaga na zjawisko substytucji! 
 

OFERTA - czego Pan oczekuje od naszej 
usługi? Jakich efektów, realizacji jakiego 

celu, jakich przeżyć? 
 

OBSŁUGA - czego Pan oczekuje od 
naszych ludzi, jakiej opieki, pomocy, 

wsparcia, traktowania? 
 

KLUB – czego oczekuje Pan od naszego 
klubu?  

Jeśli tego nie wykorzystujesz, nie dziw się że 
klient kupuje tańszy karnet gdzieś indziej. 

 
 
 
 
 



 
 
 

FARMING 
 
 

W dobrym ogrodzie, może 
rosnąc trochę chwastów. 

 

 
  

 
 

 



Dlaczego klienci odchodzą?  
 

- 1% z powodu wieku lub stanu zdrowia 
- 3% z powodu zmiany miejsca pobytu 

- 5% z powodu zmiany zainteresowania, polecenia 
znajomych lub 

  podążając za modą  
- 9% z powodu ceny lub lepszego produktu 

- 14% z powodu braku reakcji na skargi 
- 68% z powodu braku zainteresowania i obojętności  



 
STRATEGIE BUDOWANIA WARTOŚCI 

CORE VALUE – EXTENDED VALUE 
W środku nasza podstawowa usługa, na zewnątrz obudowana:  

1. dodatkowymi wartościami, usługami, cechami, 2.  przeżyciami. 

 

   



DLACZEGO ZAPAMIĘTUJEMY MARKI? 
Dzięki pozytywnym lub negatywnym 

doświadczeniom i emocjom.  
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TO JAKI JESTEŚ KRZYCZY TAK GŁOŚNO  

ŻE NIE SŁYSZĘ TEGO CO MÓWISZ  

„Wszystko mówi” Walt Disney 
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EMOCJE 
 

Jak ludzie czują się z Tobą? 
 

Co ludzie zyskują dzięki 
współpracy z Tobą? 

 
W jaki sposób dodać 
wartości, uczynić to 

lepszym? 

 
 



 
DZIŚ KONSUMENT OCZEKUJE  OD MARKI LUDZKIEJ TWARZY,  

OCZEKUJE ŻE MARKA  
ZACZNIE DZIAŁAĆ AKTYWNIE BY ZMIENIAĆ ŚWIAT,  

WALCZYĆ O IDEE I WARTOŚCI NAPRAWDĘ WAŻNE DLA LUDZI 

 



 
W KAŻDYM KLUBIE FITNESS NA ŚWIECIE 
PRACUJE  SIĘ Z CIAŁEM KLIENTA. 
TYLKO W NAJLEPSZYCH PRACUJE SIĘ 
TAKŻE Z UMYSŁEM I SERCEM. 

 
 Zadowolenie klienta na 3 
poziomach: 
 
- fizycznym 
- psychologicznym 
- społecznym  
 



Projektuj pożądane doświadczenia klientów! Flowcharting. 
 

1. Zidentyfikuj i oznacz wszystkie możliwe interakcje  pomiędzy Tobą a klientem (punkty 
kontaktu). 

2. Przy każdej interakcji zadaj sobie pytanie:  
Czego oczekuje klient? Co może pójść źle? W jaki sposób dodać wartości? 

3. Opracuj i zaprojektuj odpowiednie procedury postępowania i działania pozwalające  
przekraczać oczekiwania.  
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Budująca lojalność obsługa klienta, 
najwyższa jakość usług, skuteczna 

sprzedaż nie jest kwestią przypadku 
ale powtarzalnego, dopracowanego 
modelu zbudowanego w oparciu o 

standardy, procedury, procesy.  
Mistrzostwo to nie przypadek. 

 
 

JESTEŚMY 
 

 REŻYSERAMI 
DOŚWIADCZEŃ 
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 CO CZYNI DOBRE 
KLUBY DOBRYMI  

A ZŁE KLUBY  ZŁYMI? 
 

PRACOWNICY 
 

TWORZĄ DOŚWIADCZENIE 
KLIENTA 

 
 

 

 
 



PRACOWNICY – DOSKONALENIE LUB ZWOLNIENIE. 
 

Kogo zabierasz ze sobą do domu każdego dnia wieczorem? 
 

34% osób chętnie zwiększy wydajność i utrzyma ją na wysokim 
poziomie 

58% zwiększy wydajność jeśli ich działania zostaną zauważone i 
odpowiednio wzmocnione 

8% nie zechce kiwnąć palcem 
                                                                    Badania Quint Studer 

 
Komu powinieneś poświęcić uwagę? 
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 „Jedynym powodem, dla którego zatrudniamy 
personel pierwszego kontaktu, jest chęć 

zapewnienia klientom poczucia doskonałości 
naszej obsługi.                  

W innym wypadku, do wykonania tych zadań 
moglibyśmy użyć maszyn”. 

 
                                              Richard Branson 

                                               twórca marki Virgin  
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Standardy to gwarancja jakości i 
bezpieczeństwa. 

Jakość to przewidywalności 
wynikająca z przestrzegania 

standardów. 
 
 
 

Standardy i procedury w zakresie 
zachowania, postępowania, stroju, 

tworzą z nas  

ZESPÓŁ 
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W JAKI SPOSÓB SKUTECZNIE  
WPROWADZAĆ STANDARDY? 

 
Zasada „Starego byka”.  

 
Strategia SAS 

 
1. Wyjaśnij DLACZEGO?  

 
2. Zademonstruj JAK ? 

 
3. Poproś o naśladowanie.  

 
4. Udziel informacji zwrotnej. 
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Kiedy ludzie mogą zmierzyć wyniki 

swojej pracy, mogą z łatwością 
skorygować własne działania aby 

osiągać lepsze rezultaty.  
 

To co mierzymy ulega poprawie. 
- czego oczekujesz w tym obszarze? 

- jak mierzyć sukces w tym 
obszarze? 

- jakie działania trzeba podjąć by 
osiągnąć sukces w tym obszarze 

 
Liczby skutecznie odróżniają opinię 

od faktu. 
Tylko to co jest mierzalne jest 

wykonywane. 
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Standardy to zbiory zasad. 
Jeśli ich nie ma każdy działa wg 

swoich zasad, wg swoich odczuć. 
Standardy budują poczucie 

zespołowości . 

(np. strój, wyglądamy jak zespół, 

zachowujemy się jak zespół) 

  
 

Określ bardzo konkretnie: 
- jakie standardy,  

- jakie zachowania, 
- co jest a co nie jest 

akceptowalne, 

 
 



Główny cel pracy Pracownika Recepcji 
jakie cele/wymagania stawiasz pracownikom recepcji? Główne zadania do spełnienia? 
 
Ogólne zasady  pracy: powitanie i gościnność pracownika recepcji, efekt pierwszego wrażenia’ 
dotrzymywanie obietnic, przyjmowanie skarg i uwag klientów, reagowanie na bieżącą sytuację w klubie, 
rozmowy telefoniczne, pożegnanie klientów 
 
 Miejsce pracy: czas pojawienia się w klubie, organizacja i przygotowanie swojego miejsca pracy oraz 
zadbanie o czystość i porządek w innych strefach klubu 
 
Recepcjonista: bieżąca obsługa klienta, ubiór, znajomość oferty klubowej, dbałość o bezpieczeństwo 
wszystkich gości klubu, ogólne zasady zachowania w klubie i poza nim, współpraca z innymi działami 
(sala fitness, siłownia) i zaangażowanie w życie klubu (doradzanie, udział w eventach itp.), zakres 
obowiązków dot. współpracy właściciel – pracownik (zastępstwa, aktywna sprzedaż, zebrania, mailing 
itp.) 
 
Zarys podstawowych obowiązków wypełnianych na każdej zmianie, od momentu wejścia po 
zamknięcie klubu, grafik utrzymania czystości w klubie  
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Przykłady standardów zachowań. 
 

Szacunek. Okazuj szacunek sobie i innym: - parkuj w wyznaczonych miejscach, 
pozostawiając członkom klubu miejsca położone jak najbliżej  wejścia,  

- za pomocą mowy ciała i mimiki twarzy wyrażaj zainteresowanie i uwagę, 
Profesjonalne zachowanie. Przychodź do pracy z pozytywnym nastawieniem. Powinno się 

ono przejawiać: - nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, uśmiechem, optymizmem i 
radością, odprowadzaniem ludzi do miejsca przeznaczenia, postrzeganiem problemów i 

reklamacji jako czynników sprzyjających doskonaleniu,  
Pozdrawianie ludzi i kontakty z nimi. Pozdrawiaj członków klubu i jego pracowników oraz 

kontaktuj się z nimi w taki sposób, żeby stworzyć poczucie przynależności i wywołać 
pragnienie powrotu do nas w przyszłości. - Miej uśmiech na twarzy i w tonie głosu. Używaj 

przyjacielskich pozdrowień, zwierających imię pozdrawianej osoby. Dowiedz się,  jakie 
zainteresowania mają członkowie i współpracownicy, co lubią a czego nie. 

Wygląd. Nasz wygląd odzwierciedla szacunek dla członków klubu.   
- Noś zawsze strój firmowy, odpowiedni do wykonywanej pracy. Ubranie powinno być 

czyste i wyprasowane. Koszula powinna być wpuszczona w spodnie. Identyfikator 
powinien być noszony przez cały czas na piersi. 
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„ - Recepcjonista wita wchodzących klientów jako pierwszy, na stojąco,  
przerywając swoje zajęcia, zwracając się frontem do klienta, uśmiechając się, 
nawiązując z nimi  kontakt wzrokowy i pozdrawiając ich serdecznie słowami, 
dzień dobry, witamy serdecznie itp., czy jeśli to stały klient, witaj , cześć itp. 

 Stara się pokazać mu że cieszy się, że klient poświęcił swój czas i przyszedł do 
naszego klubu, że cieszy się że go widzi. Podczas tego kontaktu recepcjonista stara 
się nawiązać relacje z klientem, zagadując klientów w określony sposób, pytając co 
słychać, jak się miewa, na jaki trening się wybiera,  chwaląc np. gdy pada deszcz, że 
przyszedł mimo brzydkiej pogody. Pracownik recepcji stara się witać i zwracać do 

klienta używając jego imienia, ale zawsze używając Pan, Pani chyba, że klient 
zaproponuje przejście na „ty”. Używaj imienia klienta przy każdej możliwości, nic 

nie brzmi dla nas tak dobrze jak nasze imię. Pokazujesz w ten sposób, że 
rozpoznajesz klienta, że zapamiętałeś go zatem, jest kimś ważnym. Spraw by każdy 

klient czuł się kimś ważnym, bo w istocie jest kimś takim dla przyszłości naszego 
klubu. Ponadto słysząc swoje imię czujemy, że osoba która je wypowiada jest dla 
nas bliższa, a nam chodzi o to by być blisko z naszymi klientami i stworzyć z nimi 

stałą i trwałą  relację.” 
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„Sprawdzić czystość na Sali fitness. W razie jakichkolwiek 

niedociągnięć rozwiązać problem. 
Zadbać o należyte przygotowanie sprzętów wykorzystywanych przez 

uczestników podczas zajęć 
Przedstawić się  

Zapoznać się z uczestnikami zajęć – dopytać się czy ktoś nie jest 
pierwszy raz na takich zajęciach 

Upewnić się, że ćwiczący mają odpowiedni strój i obuwie do ćwiczeń, 
oraz napoje i ręcznik 

W razie potwierdzenia, że jest na Sali początkujący uczestnik 
bezpośrednio się przedstawić, poznać imię, zapewnić o pomocy 

podczas zajęć.  
Poświęcić chwilę na powiedzenie kilka słów o zajęciach.” 
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„Instruktor cały czas pozostaje w ruchu pomiędzy klientami, okazując im 
zainteresowanie słowami, wzrokiem, mową ciała – klienci muszą mieć poczucie, że 
ktoś dba o ich bezpieczeństwo i kontroluje ich trening, nawet jeśli robi to z pewnej 

odległości. Dotyczy to zarówno strefy siłowej jak i cardio. 
Instruktor przez cały czas pracy aktywnie instruuje trenujących, nie oczekując na 

ich pytania lecz samemu wychodząc do klienta ze swoimi sugestiami, radami, 
pochwałami, pytaniami lub korektami ćwiczeń.  

Każdy ćwiczący czyni postępy. Dobry instruktor potrafi dostrzec je u każdego 
klienta i wyrażając słowa uznania, wzmacniać jego motywację oraz poczucie 

satysfakcji z systematycznego treningu. 
Instruktor jest zawsze aktywny, nie czeka aż klient podejdzie do niego, sam inicjuje 

rozmowę, okazuje zainteresowanie wszystkim klientom.  
Instruktor powinien nawiązać kontakt z każdym klientem i okazać mu 

zainteresowanie (poprzez pytania, sugestie, pochwały, korekty ćwiczeń, 
wskazówki, rady) minimum 3 razy w czasie jego treningu w klubie, nie licząc 

osobistego powitania i pożegnania.” 
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Relacje z drugim człowiekiem buduje się na 
podstawie: 
- wspólnych doświadczeń (współuczestnictwo) 
- komunikacji, kontaktów 
- wymiany myśli, sądów, odczuć  
 
Klient nie buduje relacji z klubem, czy ze sprzętem 
w klubie, klient może mieć relacje tylko z ludźmi, 
którzy w klubie pracują lub ćwiczą. 
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1. Dbają o to by otoczyć swoich rozmówców szczerym i  
    autentycznym zainteresowaniem. 
2. Często otwierają pierwsi konwersację i przełamują lody. 
3. Korzystają z kilku scenariuszy otwarcia, które sprawdzają się w  
     każdych warunkach, zaczynają od wygłoszenia opinii. 
4. Szybko zapamiętują i często używają imion swoich rozmówców. 
5. Potrafią zadawać pytania pogłębiające i skłaniające rozmówców  
    do otwierania się, uważnie słuchają i pokazują to. 
6. Potrafią również mówić o sobie i wnosić do rozmowy swoją  
    perspektywę. 
7. Potrafią grzecznie i optymistycznie zakończyć konwersację. 
                                                             
                                                             Debra Fine „The Fine Art Of Small Talk” 
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JĘZYK NAWIĄZYWANIA RELACJI 
1. Słowa uznania ( budują relację, 

chodzi o pochwalenie klienta, to 
sposób na lojalność i przewagę 
konkurencyjną) 

2.  Czyny nie słowa (widzę ile dla mnie 
robisz i ile poświęcasz by to robić) 

3.  Prezenty (im bardziej przemyślane, 
dobrane, tym lepiej) 

4.       Wspólny czas (uwaga która 
poświęcamy tylko im, tego bardzo 
nam brakuje w relacjach 
biznesowych, rozmawiaj ze swoimi 
klientami) 

 5.      Dotyk (nie chodzi o dotyk fizyczny 
ale o zmaterializowanie 
doświadczeń) 

6.        Emocje (jak się ze mną czujesz)  
                                           Gary Chapman 

 

 

 



 
Porozmawiaj z klientami. przed 
- potwierdzenie spotkania, 
- przypomnienie o celu i ważności wizyty, 
- wyjaśnienie procedury, co się będzie 
działo, przekazanie zaleceń, 
-wskazanie drogi do klubu, 
- prośba o zabranie niezbędnych 
akcesoriów, 
- czy jest jeszcze co Panią nurtuje, czy ma 
Pani jakieś pytania? 
 
 i po spotkaniu  
 - troska, 
- efekty wizyty w klubie, 
- nagroda i wyrazy uznania dla 
pracowników, kto? 
- obsługa, czy dobrze się spisaliśmy? 
- doskonalenie, czy ma Pani jakieś 
sugestie, co moglibyśmy robić lepiej? 
- wyrazy wdzięczności, 

 
 
 



 
 
 
 
 SZTUKA POZYTYWNEG O 
ZARZĄDZANIA ODCZUCIAMI 
 
Restauracja. Kelnerka: „Czy wie Pan 
że szefem kuchni jest człowiek, który 
pracował w ekskluzywnej restauracji 
w Londynie. To właśnie on osobiście 
przygotowuje dziś desery.” 
 
Klub fitness. Sprzedawca: „Czy wie 
Pan że jeden z naszych trenerów,  
Marcin, ( ……..).  We wtorki prowadzi 
unikalne zajęcia, dostępne tylko w 
naszym klubie.” 

 
 
 



FORMUŁA LOJALNOŚCI 
(większość klientów odchodzi w ciągu 90 dni) 

 
POZIOM 1:  INTEGRACJA 

-Wprowadzenie (instrukcja obsługi, KISS-
keep it simply…, radość, obłaskawić obawy) 
-Instruowanie (cele i plany treningowe) 

 

POZIOM 2: AKCEPTACJA 
-Uczestnictwo (stałe dni, stali ludzie, relacja) 
-Dokonania (nagrody za osiągnięcia, 
regularność, rywalizację lub uczestnictwo) 

 

POZIOM 3: ZAANGAŻOWANIE 
-Doskonalenie ( kreuj potrzebę rozwoju, 
zawody seminaria, wykłady) 
-Zabawa (rozrywka, emocje, przeżycia, 
radość) 

 
 



PLANOWANIE DZIAŁAŃ 
(PROGRAMMING) 

WYDARZENIA EDUKACYJNE : wykłady, 
pogadanki, seminaria 
ZAJĘCIA TEMATYCZNE : Bootcamp, 
Cheerleaders classes, Striptease classes, 
PROGRAMY TRENINGOWE : PT, Sport 
PerformanceTraining,  
FITNESS GAMES : Monopoly, Tour de France, 
Mountain Trec, Race Across America 
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE : Badania i 
testy,  Morfologia, FMS, wykłady, seminaria, 
walka ze stresem,  rzucanie palenia tytoniu 
PROGRAMY REKREACYJNE : konkursy i 
zawody w klubie, pomiędzy  klubami, ligi 
PROGRAMY PRZYGODOWE : rajdy, wycieczki 
rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy  
EVENTY BUDUJĄCE RELACJĘ : degustacje win, 
jedzenia, wycieczki z przewodnikiem, kino, 
teatr,  widowiska sportowe,  dobroczynność 

 
 



 

„Dwóch rzeczy ludzie bardziej pragną niż pieniędzy i seksu… 
to uznanie i pochwała.” 

                                                                   Mary Kay Ash 

  Sebastian  Goszcz 
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Pięć wskazówek wynikających z 
badań naukowych: 
 

-Dbaj o mocny finisz. 
- Wcześniej usuwaj z drogi 
złe lub nieprzyjemne 
doświadczenia. 
- Dozuj przyjemności 
kumuluj przykrości. 
-Oferuj możliwość wyboru 
aby zdobyć zaangażowanie. 
- Stwórz rytuały i nie 
odstępuj od nich. 
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Przywództwo oparte 
na faktach. 

 
 

Obchód firmy : 
 

-by przyjrzeć się pracy 
współpracowników,  

 
-co idzie dobrze co źle w ich 

zakresach odpowiedzialności, 
 

-sprawdzenie stanu realizacji zadań, 
liczby, 

 
- stymulujący wyniki, motywujący, 

 

 

 
 



 
MY – ONI. WŁAŚCICIEL – LOKATOR. 

„To nie zależy ode mnie, to oni ustalają ceny, to oni ustalili że ma tak 
być, nie wiem dlaczego tego nie ma w ofercie, już im to mówiłem 

wielokrotnie.” 

 



  Sebastian  Goszcz 

 
Nie traktuj innych tak 
jak sam chciałbyś być 

traktowany,  
nie oddychamy tym 

samym 
psychologicznym 

powietrzem. 
 
 

 



MYŚLEĆ  JAK  KLIENT 
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wiarygodność, zaufanie, uczciwość usługodawcy 
 

Klienci oceniają czy klub cieszy się dobrą reputacją?, czy zatrudnia dyplomowanych 
instruktorów?, czy instruktorzy regularnie bywają na szkoleniach? 

 
bezpieczeństwo 

 
 czy moje rzeczy w szafce są bezpieczne?, co stanie się z pieniędzmi wpłaconymi za 

członkostwo gdy zachoruję i nie będę mógł ćwiczyć?, czy nie stracę pieniędzy gdy będę 
musiał zrezygnować z członkostwa?, czy moje dane osobowe są bezpieczne? 

 
 dostępność, łatwość kontaktu 

 
czy łatwo się z klubem skontaktować?, czy mogę liczyć na szybką odpowiedź na mail?, czy 
jeśli pozostawię wiadomość na automatycznej sekretarce ktoś do mnie oddzwoni i kiedy?, 

czy linia telefoniczna nie jest ciągle zajęta lub nikt nie odbiera? 
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komunikacja i wsłuchiwanie się w głosy klientów 
 

jeśli będę miał jakiekolwiek wątpliwości czy ktoś mnie wysłucha i pomoże je rozwiać?, jeśli 
zgłoszę reklamację zakupionego produktu lub usługi to czy pracownik mnie wysłucha i 

spróbuje pomóc?, jeśli zgłoszę istniejący problem czy ktoś mnie wysłucha i do razu 
zareaguje? 

 
 zrozumienie klienta, podjęcie wysiłków poznania klienta i jego potrzeb 

 
czy pracownicy klubu rozpoznają mnie jako stałego klienta?, czy okazują mi że jestem ważny 

dla klubu?, czy znają moje imię?, czy witają mnie jak osobę sobie znaną i cieszą się na mój 
widok?, czy orientują się jaki napój lubię wypić i jakie zajęcia grupowe wybieram 

najczęściej? 
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elementy materialne wystrój wnętrz, wyposażenie, sprzęt, urządzenia, wygląd personelu 

 
czy wyposażenie sal jest atrakcyjne?, czy sprzęt sportowy jest nowoczesny, czysty i 

sprawny?, czy szatnie są czyste i przyjazne? 
 

solidność, niezawodność 
 

czy jeśli instruktor obiecał przygotować dla mnie trening to czy to zrobi?, czy zajęcia 
grupowe rozpoczynają się i kończą punktualnie?, czy instruktor jest punktualny i zawsze 

czeka na mnie kilka minut przed umówioną godziną?, czy jeśli pracownik recepcji obiecał 
zdobyć dla mnie jakąś informację lub wykonać moją prośbę to czy będzie o tym pamiętał i 

zrobi to?  
 

 reagowanie i chęć udzielenia klientowi pomocy 
 

czy jeśli powstanie problem, klub rozwiąże go szybko?, czy jeśli zgłoszę kłopot z obsługą 
sprzętu treningowego czy ktoś chętnie i natychmiast mi pomoże?  

 
 

  Sebastian  Goszcz 



fachowość i kompetencje 
 

czy jeśli opowiem trenerowi o tym jakie efekty treningowe chciałbym osiągnąć, będzie w stanie 
przygotować dla mnie naprawdę optymalny plan treningowy uwzględniający moje możliwości i 

ograniczenia?, czy jeśli przedstawię moje problemy zdrowotne, ktoś fachowo na recepcji mi doradzi z 
czego mogę korzystać w klubie i w jaki sposób by sobie nie zaszkodzić? 

 
 uprzejmość przyjazna postawa, szacunek, grzeczność 

 
czy pracownicy klubu będą zawsze mili?, czy kiedy zadzwonię do klubu z problemem, osoba odbierająca 
telefon będzie grzeczna i spróbuje rozwiązać problem?, czy będę traktowany z szacunkiem także wtedy 

gdy coś pójdzie źle? 
 

empatie, chęć i gotowość wczucia się w problemy klienta, zrozumienia jego uczuć i emocji 
 

czy pracownik klubu okaże zainteresowanie mną jako osobą?, czy spróbuje zrozumieć moje obawy i 
pomoże gdy pojawi się problem?, czy moje wątpliwości i potrzeby zostaną potraktowane z należytą 

uwagą? 
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IHRSA’s Guide to Membership Retention  by John McCarthy 
 

 
Kluby z silnymi relacjami pomiędzy klientami (klient-klient) mają 

więcej lojalnych klientów i wyższy poziom utrzymania klientów niż 
kluby gdzie relacje pomiędzy klientami są słabe. 

 
Kluby, które reinwestują, dokonują innowacji sprzętowych, zmian 

wnętrz będą traciły mniej klientów. 
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Klienci, którzy ćwiczą rzadziej niż 2 razy w tygodniu szybciej 
rezygnują. 

 
Starsi wiekiem klienci pozostają klientami dłużej, niż młodzi. 

 Pary, grupy przyjaciół, rodziny pozostają klientami dłużej, niż osoby 
ćwiczące samotnie. 

 
 

Kluby posiadające komfortowe przestrzenie, gdzie klienci mogą 
spędzać czas z innymi klientami, nawiązywać relacje towarzyskie, 
budować relacje, mają zwykle mniejszy poziom utraty klientów. 
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 Klienci, którzy mają do klubu bliżej z pracy lub domu pozostają 
klientami dłużej niż ci, którzy mają dalej. 

 
Klienci, którzy korzystają z różnych usług klubu, różnych aktywności 

pozostają klientami dłużej niż ci, którzy używają tylko jednej. 
  

Klienci, którzy zaczynają ćwiczyć w naszym klubie a wcześniej 
uprawiali sport lub ćwiczyli w klubie, pozostają klientami klubu 

dłużej, niż osoby bez takich doświadczeń. 
 

 Poziom utrzymania klienta jest wyższy wśród osób ćwiczących na 
zajęciach grupowych niż na siłowni.  
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Klienci, którzy ćwiczą regularnie i często w początkowym okresie 
kilku miesięcy pozostają klientami dłużej. 

 
Spadek liczby odwiedzin klienta, to zawsze sygnał alarmowy. 

 
 

Klienci łączą wartość z użytkowaniem. 
Nieważne ile płacisz: 

często ćwiczysz – wysoka wartość 
rzadko ćwiczysz – niska wartość  
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Stwórz zasady i ramy obsługi klienta na poszczególnych stanowiskach,  
prowadzenia treningu, podejścia do klienta,  

pozwól by każdy pracownik wypełnił je „sobą”. 

 
 Dbaj obsesyjnie o możliwość zrobienia dobrego pierwszego wrażenia. 

 
Witaj klientów w drzwiach, jakby wchodzili do twojego domu. 

Dobra obsługa klienta to witanie klienta w drzwiach. 
 

Bardzo dobra obsługa klienta to witanie klienta w drzwiach po imieniu. 
 

Wyjątkowa to witanie klienta w drzwiach po imieniu i posiadanie wiedzy nt jego 
życia, tego co lubi, ceni, co mu smaku 

 
Używaj imienia klienta przy każdej możliwości, klient oczekuje, 

że będziesz je znał.  
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 Skarżący się klient to dobry klient. Reaguj natychmiast na skargi i 
sugestie. 

 
Naucz się przyjmować skargi i sugestie klientów. 

Zasada 1 = 50. 
 

Recovery  paradoxon. 
Ogólny poziom zadowolenia osób zgłaszających skargi jest wyższy niż 

u tych, które nigdy się nie skarżyły.  
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Formularz przyjmowania uwag klientów 
 
 

Czemu ma służyć  i dlaczego skargi powinny być złożone na piśmie? 
 
 

dane osoby zgłaszającej uwagę/sugestię 
rodzaj uwagi 

sugestia rozwiązania zaistniałego problemu 
termin realizacji/rozwiązania problemu 

dane osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie sprawy 
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Nie poprzestawaj na rozwiązaniu aktualnego problemu – zapobiegaj 
następnym. 

 
 Naucz pracowników obsługi dbać o emocjonalna stronę kontaktów z 

klientami. 
 

Wykorzystuj informacje zwrotne od rozczarowanych lub 
borykających się z problemami klientów, aby zmniejszyć  ich 

dyskomfort i wprowadzić zmiany. 
 

Upoważnij pracowników pierwszej linii do budowania doświadczeń 
niewymagających dodatkowego wysiłku ze strony klientów. 
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Szanuj czas swoich klientów. Klienci nie znoszą czekać, stać w kolejce. 
 
 

Nie wyganiaj klientów z klubu, kiedy czas go zamknąć,  
nie dawaj poznać, że już skończyłeś pracę. 

  
Jeśli tylko możesz, rozwiąż problem klienta samemu,  

zamiast przekazywać go komuś innemu. 
 

Pedantycznie dbaj o czystość w klubie. 
„To jest czyste, kiedy widzę, że to czyścisz”  
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 Nigdy nie przypominaj klientom, że nie ćwiczą w klubie a płacą.  
 

Naucz się dobrze swojego fachu i nigdy nie przestawaj się go uczyć. 
 

Buduj wiarygodny wizerunek. Klient musi widzieć w tobie eksperta. 
 

Klienci pragną być dostrzeżeni, zauważeni i docenieni. 
Uczyń wizytę klienta miłym,  radosnym i zabawnym wydarzeniem. 

Magiczne chwile.  
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 Każdy menadżer jest dostępny w każdej chwili w czasie swojej 
zmiany,  

   by pomóc klientowi  
 Informuj klientów o każdej zmianie w klubie, najszybciej jak to 

możliwe 
Nigdy nie skarż się, nie opowiadaj o żadnych problemach klubu swoim  

  klientom 
 Prowadź swój klub pro aktywnie, niech coś się w nim dzieje. 

 
Jeśli jesteś nudny – przegrasz. 

- Nagradzaj najlepszych klientów: 
- stałych klientów ćwiczących od dawna  

- często ćwiczących  
- generujących dużą sprzedaż  
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Okaż wdzięczność tym ludziom, którzy płacą 
twoje rachunki i pensje pracowników klubu. 

 
Znajdź sposoby, by częściej niż dotychczas,  

mówić swoim klientom: 
  

„Dziękuję Ci, że ćwiczysz w naszym klubie.” 
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Ankieta mierząca poziom zadowolenia klienta po pierwszym treningu 
 
 

Jakie pytania powinny znaleźć się w ankiecie? 
 
 

rodzaj odbytego treningu 
czy trening spełnił oczekiwania? 

w jakim stopniu zrealizował cele klienta? 
Czy wpłynął na poprawę samopoczucia? 

Czy poziom obsługi ze strony recepcji był na odpowiednio wysokim 
poziomie? 

Czy instruktor prowadzący zajęcia udzielił wszystkich niezbędnych 
informacji i zaopiekował się ćwiczącym? 
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Skrypt rozmowy telefonicznej dotyczącej oferty klubu  
W jakim celu go przygotowujemy? 

 
 Telefony „po informację”. 

 
 Technika judo.  

Nasz cel : zrobić wspaniałe wrażenie i umówić spotkanie najlepiej 
połączone z pierwszym treningiem. 

 Ty proponujesz termin!  
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Skrypt rozmowy telefonicznej dotyczącej oferty klubu  
 
 

W jakim celu go przygotowujemy? 
 
 

Powitanie klienta 
Opowiedzenie o ofercie klubu (słowa klucz – wysmuklenie, spalanie tkanki tłuszczowej, 

ujędrnienie, poprawa zdrowia itd.) 
Określenie celów treningowych 

Określenie częstotliwości ćwiczeń – informacje dotyczące osiągania efektów treningowych 
Zaproszenie do klubu, przygotowanie upominku dla osoby dzwoniącej i jej znajomego w 

formie bonu o wartości wejścia jednorazowego 
Ustalenie konkretnej daty i godziny zajęć dopasowanych do celów dzwoniącego 

Zebranie danych kontaktowych 
Dodatkowe informacje (strój, ręcznik, woda, obuwie na zmianę)  

Przypomnienie godziny zajęć i pożegnanie 
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Program treningowy – dobór zajęć grupowych 
 
 

Procedura doboru planu treningowego – techniczne aspekty 
 
 

Dane osobowe 
 
 

Kwestionariusz medyczny 
Cele treningowe 

Dobór zajęć grupowych 
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Indywidualny program treningowy – siłownia 
 
 

Dlaczego rozpisanie indywidualnego planu treningowego musi być 
bardziej szczegółowe? 

 
 

Dane osobowe 
Kwestionariusz medyczny 

Cele treningowe 
Szczegółowe pomiary ciała 

Dobór programu treningowego 
 

Jak często kontrolować postępy klientów i ponawiać pomiary? W jakim celu należy to 
robić? 
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KLIENCI OCZEKUJĄ DIALOGU, CHCĄ WYRAZIĆ OPINIE.  
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Sukces biznesowy/życiowy  
nie spada z nieba, jest efektem podejmowanych działań, 

przynoszących określone wyniki. 
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LICZENIE NA SZCZĘŚCIE CZY 
NADZIEJA, TO NIE JEST STRATEGIA. 

 
1. Plan działania. 

2. Sposoby realizacji strategii. 
3. Krytyczne czynniki sukcesu.  

4. Miary strategiczne. 
 

Plan działania - zaczynaj z wizją 
końca. 

1. Określaj i  wizualizuj cel. „To jest 
nasz cel.” 
2. Dlaczego chcesz go osiągnąć? 
3. Co się musi wydarzyć by go 

osiągnąć? 
4. Cofnij się, odpowiedz co 

będziesz robił, jak działał by go 
osiągnąć? 

 

 

 



Problemy to okazje, z tym 
że w roboczym przebraniu.  

 
BARDZO  DZIĘKUJĘ 

 
Biblioteka wiedzy: 

www.espressofitness. 
wordpress.com 
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www.espresso-fitness.com 
s.goszcz@espresso-fitness.com 

 507 187 507  
 


