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Шановні наші партнери!

Ви тримаєте в руках Перший в Україні Збірник ТОП-тре-
нерів з управління та продажів, присвячений 
Ювілею Битви Кращих Тренерів В2ВMaster, яка вже 
10-й рік поспіль проводиться нашою В2В Медіа Групою 
TradeMasterGroup в Києві. Цього року подія відбулась 
4 вересня в двох форматах – офлайн та онлайн, і, незважа-
ючи на карантинні обмеження, більше 100 ТОП-менедже-
рів українських компаній інтерактивним голосуванням 
визначили Золотого, Срібного, та Бронзового тренерів в 
двох напрямках : в менеджменті, та в В2В продажах.

Мета Спецвипуску– дати Вам можливість познайомитися 
з перевіреними партнерами для підвищення кваліфікації 
Ваших спеціалістів та керівників всіх рівнів, якість роботи 
яких підтверджена сотнями відгуків вдячних клієнтів!

Фоторепортаж події та актуальні теми для навчання ви 
знайдете на сторінках нашого журналу!

Як видавцю, мені буде дуже приємно отримати від Вас 
зворотній зв’язок про отримання нашого журналу, тому 
хочу запропонувати Вам невеличкий квест! 

Сфотографуйтесь з нашим спецвипуском та викладіть 
фото в соцмережі з хештегом #топ20тренерів , і ми пода-
руємо кожному сертифікат на 1000 грн. знижки на будь-
яку програму нашого Тренінгового Центру TradeMaster 
до 2 липня 2021 року!

Саме 2 липня відбудеться 11-та Щорічна Битва Кращих 
Тренерів, куди ми Вас і запрошуємо!

З побажаннями стрімкого росту Вашого бізнесу 
та компетенцій Вашого персоналу, 

Павло Степаненко, 
Генеральний директор TradeMasterGroup

p.stepanenko@trademaster.com.ua   
www.trademaster.ua
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Діана КЕБАС
бізнес - тренерка 
міжнародного рівня 

Лесь КЕБАС
бізнес - тренер міжнародного рівня 
з розвитку команд та трансформації 
організаційних культур

• номінація «надихаючий бізнес - тренер» в топ - 100 успішних 
Українців в професії 

• лауреат Всеукраїнського рейтингу Woman 500 за внесок в 
розвиток Business Services України,

• партнер Європейської Бізнес Асоціації,
• 4-е місце у світовому рейтингу аудиторних тренінгів зайняла 

програма з розвитку лідертва- співавтор і тренерка курсу 
Діана Кебас

• за 19 років професійної діяльності 17 800 керівників пройшли 
навчальння в Україні, Казахстані, Литві, Росії, Азербайджані

Спеціалізація:  
- надихаюче лідерство,  - жіноче лідерство,
- трансформаційне лідерство, - стратегічне мислення,
- соціальний інтелект, - емоційний інтелект,
- управління змінами, 
- презентація та публічні виступи,
- wellbeing та mental health,
- energy management та стрес менеджмент, 
- міжособистісні комунікації та взаємодія,
- креативність та інноваційна компетентність,
- управління мотивацією та залученістю персоналу.

• входить в топ - 100 успішних Українців в професії (номінація 
«бізнес – тренер з розвитку команд»)

• член Interim Business Association (IBA),
• учасник проекту Unlimit Ukraine,
• 20 років професійної діяльності в Україні, Казахстані, Литві, 

Латвії, Білорусі
• керуючий партнер компанії TEAMUP
• автор статей і коментарів в «Генеральний директор», «Нав-

чання персоналу», «Управління персоналом».

Cпеціалізація:  команда, культура, зміни. Діагностика команд, 
фасилітація стратегічних сесій, проведення трансформацій-
них проектів з метою зміни культури взаємодії в компанії, 
проведення тренінгів з
- командо утворення - управління командою
- управління змінами - аналіз і прийняття рішень
- критичне мислення в бізнесі
- крос функціональна взаємодія в компанії

Mob.: 067 465 53 48
info@diana-kebas.com
www.diana-kebas.com                                                     

www.kebas-training.com 

mob. 067 401 40 66 
kebas.les@gmail.com

www.leskebas.com
www.kebas-training.com  
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Контакти для замовлення 
індивідуального коучингу 
чи корпоративного навчання: 
+38 067-505-25-24, 
st@trademaster.com.ua
www.fb.me/TetianaIlienko

Тетяна 
ІЛЬЄНКО
Роблю з керівніків менторів, настав-
ників та коучів для своїх команд.
• Увійшла в ТОП-5 кращіх бізнес-

тренерів України в 2020 році.
• Еxecutive коуч PCC ICF 

(PROFESSIONAL CERTIFIED COACH 
Міжнародної Федерації Коучингу, 
в Україні одна з 40)

• Власниця 2-х бізнесів: В2В Медіа 
Групи TradeMasterGroup, та Міжна-
родного Клубу Коучей Youcoach.

• Переможець Національної премії 
«Керівник року 2020»  

• TradeMasterGroup визнана «Най-
кращим постачальником товарів 
і послуг», отримавши відповідну 
нагороду престижної національної 
премії «Вибір споживача – 2020».

• Спікер Всеукраїнських Бізнес-фо-
румів на теми «Компетенції нових 
лідерів», «Life&Work balance», «Эфек-
тивність керівників та їх бізнесів».

• Учениця родоначальника коучингу 
Тімоті Голві.

• Спеціальність: Еxecutive bussines 
coach в International University 
of Business Coaching New York

Персональний коуч керівників та ТОП-команд. Більше 150 керівників та власників 
малих та середніх бізнесів серед клієнтів. Підтримую ТОП-ів в досягненні видат-
них результатів, допомагаю вийти на новий рівень прибутковості і свободи, 
щоб мати час на відпочинок, сім’ю, спорт та хобі, вийти на нові ринки, сформу-
вати або вдосконалити відділ продажів, вибудувати систему контролю і деле-
гування, сформувати КРI відділів та окремих співробітників, вибудувати індиві-
дуальну систему мотивації, стати ефективним лідером команди.
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Найпопулярніша моя програма в відритому та 
корпоративному форматі: «Управління в стилі 
коучинг. Мегатренди 2030» (середній бал за 
відгуками учасників 9,7 з 10)

Мета тренінгу:

Розкрити можливості коучингу для керівників, коман-
ди і компанії в цілому. Показати вигоди застосування 
коучингу в бізнесі. Навчитися застосовувати коучинго-
ві інструменти і техніки для вирішення бізнес-завдань.

 В результаті проходження цього курсу 
ви будете знати і вміти застосовувати:
• Інноваційний стиль управління без тиску, з 

підвищенням усвідомленості і відповідальності 
співробітників

• Ситуативні стилі управління та їх вплив на резуль-
тативність роботи команд;

• Розвивати здібності підлеглих, думати самостійно і 
ефективно;

• Дізнаєтесь, які є техніки розвитку довіри, конструк-
тивного діалогу;

• Вивчите інструменти нематеріальної мотивації 
співробітників;

• Як за допомогою зворотного зв’язку розвивати 
своїх співробітників і досягати поставленого 
результату;

• Вивчите методики створення індивідуальних 
планів розвитку співробітників, як ланки ланцюга 
досягнення стратегічних цілей компанії.

Також серед корпоративних программ: 
• «Стресостійкість керівника»;
• «Коучинг в продажах»;
• Індивідуальні коучингові сесії з керівни-

ками за стандартами Міжнародної Федерації 
Коучингу ICF.

• Командний коучинг, стратегічні сесії, фасилітації.

Як тренер у спортзалі допомогає сформувати 
правильні звички займатися спортом та накачати 
відповідну групу м’язів під ваші побажання, так і я, 
як Ваш бізнес-коуч,  допомагаю накачати «м’язи» 
мозку, перестроювати Ваші нейронні зв’язки для 
розвитку Вашої продуктивності та эфективності, 
змінити ваші обмежуючі переконання і вибудувати 
успішні стратегії досягнення цілей!

Серед моїх клієнтів тренінгів: Colin’s, СІНЕВО, ВАРУС, 
Укрзалізниця, ОLХ, МИРАТЕХ, Дарниця, Евромікс, 
Міжнароднв Тенісна Академія, EASYPAY, Пакко, 
Вікналенд, Імпорт-Офіс, Воля, Укрпак Холдинг, 

Море Пива, мережа магазинів «Лоток», Радіо Київ 
98ФМ, Техно Прайд, Штайнер-Украина, Штраус 
Украина, BHB Group, ВИАЛ-авто, NewTon та ін.   

Відгуки учасників моїх тренінгових програм:

Я, як керівник, раніше не розглядав взагалі коучинг, 
як інструмент роботи з людьми, а після тренінгу зро-
зумів, що це одна з незамінних частин в управлінні 
людьми. Олександр Горевий, власник «ВИАЛ-авто»

На тренінгу дають арсенал інструментів, якими може 
скористатися будь-який керівник. Тренінг важливий. 
У нас в країні керівника вчать робити показники, а не 
будувати команду, ростити своїх чемпіонів, які по суті 
і роблять ці показники. Оксана Седак, HRD NewTon

Знаходиш вихід з будь-яких ситуацій, дивишся на 
все під іншим кутом, багато нової корисної інфор-
мації і технік. Прийшло усвідомлення на тренінгу: Я 
можу все! Отримала нові інструменти для вирішення 
завдань. Бачу свої зони росту. Дарина Кириленко, 
керівник «Техно Прайд»

На тренінгу отримав все, що очікував і навіть більше. 
Цінними для мене були техніки, типи постановки 
задач, види організацій. Хочу вчиться і тренуватися 
далі. Даний курс - це дуже ефективний інструмент, 
який допомагає досягти запланованого результату. 
Сергій Маловічко, управлінець «Майдан Плаза»

На даному курсі отримав техніки, інструменти, 
знання, чужий досвід, нові розуміння. Найголов-
ніше, що виніс з тренінгу - це: «Знаю менше, ніж 
знаю», «Обмежень дійсно немає», «Роби і поми-
ляйся», «Всі люди - ок». Для керівників тренінг 
важливий тим, що робить світ кращим і допомагати 
рости іншим стане легше. Костянтин Поповенко, 
директор «ТМ Добра Вечеря»

На тренінгу було багато корисних методик по роботі зі 
своїми компетенціями, по роботі з підлеглими в ново-
му, більш ефективному стилі, структуризація по групах 
співробітників, яка допомагає будувати подальший 
план розвитку. В процесі навчання освоїла методи, 
кваліфікацію, отримала новий погляд на управління 
в цілому. Є можливість досягати професійних цілей в 
команді різними комфортними методами без претен-
зій з двох сторін. Даний курс вчить більш екологічно-
му, більш ефективному способу управління, який є 
здоровим як для робочого процесу, так і особистості 
співробітника. Олена Боженко, HR«Арго»
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Євген ГЕТМАНЧУК
Засновник консалтингової компанії Getmanchuk Group.
В 2015 році отримав диплом «Срібний тренер 
в номінації Управління»

Фахівець в розвитку Business Agility - бізнес гнучкості компанії. 
Чому це важливо - тому що в ході еволюції виживають не найрозумніші і не найсильніші, 
а найадаптивніші. 
Я допомагаю компаніям ставати більш цінними для своїх клієнтів, як зовнішніх, так і внутрішніх. 
Підвищити економічну ефективність та отримати довгострокові конкурентні переваги. 
Мова йде не про зростання на 10-15%. 
Йдеться про зростання в 2 та більше разів. 
Результати моїх клієнтів підтверджують ці цифри. 
Доведена ефективність та ROI.

Клієнти іноді жартома називають «сімейним ліка-
рем для компаній». Є відповідь на питання «хто я» і 
відповідь на питання «чим саме я корисний клієн-
там». Думаю, що для вас важливіше друге. Клієнти 
відзначали, що мені стабільно добре вдається 
реалізація комплексних проектів:
• Розвивати команди продажів - збільшувати їх 

чіпкість в угоді, розвивати переговорні навички.
• Розвивати команди топ-менеджменту - впрова-

джувати культуру зворотного зв’язку і делікат-
но коригувати дисфункціональну поведінку 
окремих учасників

• Покращувати внутрішні комунікації компа-
нії - знижуючи кількість внутрішніх конфліктів 
підвищуючи швидкість прийняття рішень і 
відповідно адаптацію до умов ринку

Що, важливіше, - розробляти і впроваджувати про-
екти, спрямовані на підтримку змін. Всі розуміють, 
що сам по собі тренінг з переговорів не робить з 
продажника переговорника. Важливо підтримуюче  
середовище, яке дозволить навачкам сформуватися. 
Особливо важливо це для компаній з довгим циклом 
угоди і обмеженою кількістю стратегічних клієнтів.

Допомагає бекграунд:
• психотерапевт, психіатр, медичний психолог,
• тренер з розвитку переговорних і управлін-

ських навичок,
• консультант з питань управління змінами,
• фахівець з оцінки персоналу,
• фасилітатор,
• бізнес-медіатор
• Agile coach

Початок будь-якої трансформації це політична 
воля та бачення майбутнього лідерами організації. 
На жаль, воно може бути нейтралізоване тихим са-
ботажем і байдужістю команди. Як відомо, культура 
їсть стратегію на сніданок.

В основі успіху та ефективності реалізованих комп-
лексних програм:
• робота щодо зв’язування глибоко особистих 

інтересів учасників команд зі стратегічними 
інтересами компанії,

• трансформація світогляду для формування 
підприємницької культури в компанії,

• робота з «тіньовою структурою» компанії, для 
впровадження та підтримки змін..

Якщо ви зацікавлені в проривному результаті - 
буду радий бути вам корисним!

Відгук-кейс клієнта: Siemens Ukraine, Київ

Зроблено: Розроблено та реалізовано комплексну 
стратегію з розвитку Business Agility компанії, що 
включала в себе оцінку, навчання, супровід, індиві-
дуальній підхід та менторинг команди топ-менедж-
менту та команди продажів.

Результат: Компанія подвоїла прибуток.

Сканувати QR код щоб залишити 
заявку на  консультацію та 

отримати пропозицію 
з розвитку Business Agility 

вашої компанії :

 Або заходьте на сайт: 
www.getmanchuk-group.com
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Тел.: +38 097 0226688 
сайт: strong-bc.com 
Facebook: @jurifridmancoach

Юрій 
ФРІДМАН
Доктор бізнес-
адміністрування, 
професійний 
сертифікований 
коуч  Міжнародної 
Федерації Коучингу, 
член Правління ICF Ukraine 
Charter Chapter  – 
до ваших послуг.

Якщо ви потребуєте допомоги у питаннях розвитку 
бізнеса, формування стратегії, розвитку продажів та 
керування проектами, мотивації персоналу, розвитку 
лідерських навичок та управлінських компетенцій 
менеджменту і команд, ви звернулися за адресою.

ПРО МЕНЕ: 

Бізнес-коуч перших осіб і команд, бізнес-тренер. 
Викладач на програмах Executive МВА у націо-
нальних бізнес-школах. Близько третини століття у 
бізнесі, 23 роки на позиціях середнього й вищого 
менеджменту, 12 років у керуванні продажами і 
маркетингом, 10 років в управлінні проектами та 3 
роки у керуванні вироб-ничою діяльністю. 

Доктор бізнес-адміністрування (DBA), магістр 
економічної інформатики (MSc.), стратегічного 
менеджменту (EMBA) і управління логістикою 

(MBA), професійний сертифікований коуч (РCC 
ICF), Еріксоновській сертифікований професій-
ний коуч (ECPC). Увійшов до ТОП-20 тренерів 
України з менеджменту та продажів за версією 
TradeMasterGroup (2020). Учасник проектів «ТОП-
100 успішних українців» (2020) і «Лідери 3-го тися-
чоліття» (2021) в номінації «Коуч року» за версією 
Millennium Business Club

•Один з 12 україномовних та один з 200 російсько-
мовних професійних сертифікованих коучів - чле-
нів Міжнародної Федерації Коучингу (ICF) в світі.
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ПРО КОМПАНІЮ: 

Наша компаніє представлена професійними коуча-
ми, керівниками проектів, юристами, медіаторами 
і бізнес-консультантами з міжнародним досвідом 
практичної роботи в Німеччині, Україні, Польщі, 
Росії і Туреччині. 

Спеціалізуємося на управлінні продажами і проек-
тами, формуванні, навчанні та розвитку проек-тних 
команд і відділів продажів. Підтримуємо при 
виведенні на ринок нових продуктів і просування 
бізнесу. Ми впроваджуємо коучинговий підхід в 
компанії для підвищення ефективності бізнесу 
та розвитку потенціалу персоналу, покращення 
групової та командної взаємодії на усіх організацій-
них рівнях за для більш ефективного досягнення 
бізнес-цілей. 

Серед наших клієнтів менше компаній, які спо-
чатку усвідомлено зверталися б за послугами 
бізнес-коучингу. Як правило, компанії і власники 
бізнесів звертаються до нас за рішенням певного 
завдання або виклику, який виник перед бізне-
сом. Які інструменти будуть найбільш ефективні 
для вирішення запиту компанії, ми визначаємо за 
результатами діагностичних сесій з керівником і 
співробітниками компанії.

Бізнес-коучинг - це не «чарівна таблетка» від усіх 
проблем. На етапі діагностики потреби та в рамках 
подальшої взаємодії ми готові запропонувати ком-
паніям комплексне рішення. Тут не тільки коучин-
говий супровід, а й тренінги, практичне відпра-
цювання навичок з використанням ексклюзивних 
кейсів і бізнес-практик, консалтингові послуги.

Для нас важливість успішного результату для 
клієнта визначає вибір оптимальних інструментів, 
методик і технологій. 

Ми гарантуємо, що в результаті взаємодії з нами 
клієнт зможе відстежити позитивну динаміку в пи-
танні вирішення бізнес-завдань і досягти поставле-
них цілей, визначити зони росту для співробітників 
і придбати нові навички та досвід.

ПРО ПОСЛУГИ: 

• Тренінгові програми для бізнесу в онлайн 
і очному форматах за напрямками: керування 
продажами, проектний менеджмент, страте-
гічний розвиток бізнесу, лідерство і мотивація, 
впровадження коучингового підходу в компа-
нії, презентаційні навички, методики прийняття 
рішень. 

• Бізнес-симуляції для розвитку управлін-
ських навичок та лідерських компетенцій 
в керуванні продажами, формуванні стратегії і 
розвитку бізнесу, розвитку лідерського по-
тенціалу менеджменту компанії та ефектив-
ного впровадження бізнес-процесів компанії 
- ексклюзив на українському ринку. Тепер ви 
зможете розвинути управлінські компетенції 
співробітників в бізнесі і продажах в ігровому 
форматі до стійких навичок на практиці. Біз-
нес-симуляції дозволяють вашим спеціалістам 
та менеджерам надійно засвоїти практичне 
застосування знань у командній взаємодії, які 
вони отримують на тренінгах.

• Реалізація навчальних і консалтингових 
проектів для збільшення ефективності роботи 
співробітників та керівників бізнесу. 

• Бізнес-коучинг перших осіб компанії, топ-ме-
неджменту, проведення групових та команд-
них коуч-сесій

• Індивідуальний та командний коучинг у 
продажі, формування відділів продажу, розви-
ток керівників і фахівців відділу продажів

• Застосування методології AGILE в коучингу 
команд і проектному управлінні. 

Розвиток стресостійкості співробітників і бізнесу, 
зростання ефективності та рівня усвідомленості, 
мотивації та прихильності команди спільній справі 
допоможе мінімізувати чинники стресу і невизна-
ченості при настанні будь-якої кризи або розвитку-
компанії в умовах нестабільності.

Ми підготуємо з ваших співробітників висококласних професіоналів 
з високим рівнем відповідальності і мотивації, 

здатних вивести ваш бізнес на новий рівень!
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бізнес-консультант, фахівець 
з впровадження змін, бізнес-
тренер, професійний оратор
Спеціалізація: менеджмент 
- продажі - комунікації - 
ефективність
Форми послуг: консалтинг - 
тренінг - впровадження - 
виступ - модерація

ДОСЯГНЕННЯ:

2021: академічний директор програм навчання 
менеджменту ПАТ «Газпром нафта»: розробка і 
ведення програм оптимізації бізнес-процесів і 
розвитку інновацій, інтеграції та стратегії

2020: академічний директор ПАТ «Газпром нафта»: 
розробка і ведення програм розвитку талантів / 
потенціалу, інтеграції нафтопереробних заводів, 
підготовки ТОП-менеджменту до публічної промови; 
«Кращий бізнес-тренер на ринку нерухомості» - 
премія «Експерт» Міжнародного житлового конгре-
су (найбільший форум на ринку нерухомості СНД); 
член Асоціації незалежних директорів www.nand.ru

2019: академічний директор ПАТ «Газпром нафта»;  
запрошений методолог найбільшого корпоратив-
ного університету Казахстану - «Самрук Казина»;  
«Золотий тренер управління-2019» - 1 місце в 9му 
конкурсі «b2b-masters» (Україна). Єдиний в історії 
конкурсу «Золотий тренер» в обох номінаціях - і 
«продажу», і «управління».

2018: «Золотий тренер продажів-2018» - 1 місце в 
8му відкритому міжнародному конкурсі-змаганні 
тренерів продажів «b2b-masters» (Україна);

2017: «бізнес-тренер №1» в номінації «особиста 
ефективність» Всеросійського рейтингу провай-

дерів корпоративного навчання «Образ» з 128 
бізнес-тренерів Росії, а також: 5е місце в номінації 
«продажу», 5е місце в номінації «ораторське мисте-
цтво», 10е місце в номінації «управлінські навички»

2014: офіційний тренер комунікацій і ораторсько-
го мистецтва Дирекції Олімпіади Сочі-2014;

2011: 2011.09.30 - 1-ий виступ в якості бізнес-тре-
нера і відразу 2е місце серед провідних бізнес-тре-
нерів Росії: 1-е місце - Радислав Гандапас, 3-е - Ігор 
Манн, 2-е - Андрій Левченко (рейтинг ювілейної 
конференції «ІнтеллектFest», 30.09-01.10. 2011р., 
компанія «ЦБО», Єкатеринбург);

ЗАМОВНИКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ:

• в Росії: Газпром нафта, LUKOIL Overseas, банк 
ВТБ24, Газпром банк, Сбербанк, PepsiCo, 
Х5Retail Group, Магніт, Ростелеком, МТС, Бі-
лайн, Мегафон, Дирекція Олімпіади Сочі-2014 
(офіційний тренер ораторського мистецтва), 
Microsoft, СИБУР і ін;

• в Казахстані: Самрук Казина, Тенгизшевройл, 
КазГерМунай, Казцинк, BI-Group, Технодім, 
Beeline, КазТрансГаз і ін 

• в Україні: Національний Банк України, МТС / 
Vodafone, ПУМБ, Олімп, PwC, Kimberly-Clark і ін

Андрій 
ЛЕВЧЕНКО

РОБИ, ЩО ЛЮБИШ, ТАК ДОБРЕ, ЯК МОЖЕШ! 

hello@andreylevchenko.com  
www.andreylevchenko.com
+7-916-9766506
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Валерій 
ГЛУБОЧЕНКО
ТОП-ТРЕНЕР З ПРОДАЖУ 
В УКРАЇНІ ТА СНГ
Один з творців тренінгового ринку України. Бронзовий, 
срібний та двічі золотий тренер з продажу за версією 
“Битви кращих тренерів В2ВMaster” (з 2013 по 2020 
роки). Автор моделі переговорів «SalesMaster», яку 
використовують більш ніж 300 компаній зі специфікою 
В2В, В2С, В2R у 92 галузях ринку. Засновник сервісу для 
навчання команди продавців scriptconstructor.com.ua.

Мої клієнти після навчання торгової команди за мо-
деллю ведення переговорів «SalesMaster» досяга-
ють наступних результатів:
• підвищення рівня виграшу по переговорам з 

30 до 50%
• збільшення відсотка продавців, які виконують 

план продажів з 50 до 70%
• підвищення відсотка виконання загального 

плану продажів з 70 до 90%
• збільшення реалізації потенціалу угод з 40 до 90%

Пропоную рішення по підвищенню рівня продажів 
та ліпші практики для галузей: агросектор (техніка та 
хімія), ІТ (ПЗ, аутсорсинг, обладнання), банки, FMCG, 
B2B, B2C, фарма, будівельні матеріали, нерухомість, 
авторинок (запчастини, легкові та вантажні авто, по-
слуги СТО), юридичні та логістичні компанії та ін.

Серед моїх клієнтів: представництва міжнародних 
компаній: Henkel Bautechnik, Microsoft, Ruukki, UNILIN, 
Orifl ame, DANONE, Bacardi-Martini,  Johnson & Johnson, 
Electrolux, AXA, Polpharma, CMS Cameron McKenna, 
CNHi,  Kermi, Vaillant, Grundfos, RIELA, SCANIA, TOYOTA, 
DSV, ОТП Банк, KredoBank, Syngenta, Nokian Tyres, 
RCI, Glastroesch, УЛЬМА Опалубка, HAFELE та націо-
нальні компанії: КОМО, Верес, ROSHEN, Universal Fish 
Company,  STV Group, ULF, Белтимпорт, ТОП меблі, 
OKKO Group, Леокераміка, ІнтерьерПлюс, ПБГ «Ко-
вальська», Глассо, Банк Південний, ВіДі Груп, Нова 
Пошта, Украгроком, KMZ, Воля Кабель і ін.

Мої послуги: 

• Виступи на галузевих конференціях та регіо-
нальних зборах продавців

• Підвищення кваліфікації співробітників відділу 
продажів та регіональних менеджерів

• Індивідуальна підготовка та тренування під 
конкретні цілі на переговори з клієнтами 

• Розробка матеріалів для онбордингу нових 
продавців 

• Онлайн проекти для організації обміну успіш-
ним досвідом в переговорах між менеджерами 
та їх атестації

• Розробка корпоративного стандарту з прода-
жу та переговорів з клієнтами

• Розробка та навчання співробітників новим 
інструкціям та регламентам 

• Прокачка існуючої команди продавців по 
новим продуктам, як продавати дорогі продук-
ти, як продавати без знижок, запереченням, 
як підвищити свою конверсію, як підвищити 
середній чек та ін. темам

• Корпоративна онлайн програма «Ефективна 
взаємодія у команді»

• Курс для керівників: «Мотивація та Продуктивність»

www.facebook.com/valeriyglubochenko 
Telegram: @salesexpertua 
Viber 067-5007269 
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10 років управлінського досвіду в міжнародній 
компанії AB InBev Efes

• Управління й координація всіх процесів про-
дажів.

• Управління, створення, навчання й мотивація 
ексклюзивних команд продажів.

• Створення кадрового резерву.

• Кар’єрний коучинг команд.

• Аудит і коучинг з супервайзерами та командами.

• Створення проєктів збільшення продажів.

• Планування, аналіз ринку.

• HR Choice 2013.

• Автор програми «Мегатренди-2030: Ефектив-
ний менеджмент керівника майбутнього»

• Автор Щоденника успіху Youcoach

• Автор програми «Coaching & Management: роз-
криваємо всі карти» у Клубі ефективних коучів 
Youcoach

• Автор онлайн-програми підвищення кваліфі-
кації коучів «11 компетенцій Коуча ICF очима 
ТОП-коучів СНД».

• Автор програми: Team Coaching mini-mba 
«Командний коучинг. Практика від практиків», 
однієї з найпотужніших на пострадянському 
просторі.

• Засновник Trade Mark – Youcoach і журналу про 
коучинг в житті й бізнесі.

• Творець і засновник Головного форуму країни 
про щасливі стосунки Prorelations

Експертиза тренера:

• Навчання керівників новим підходам.

• Стратегічні сесії

• Індивідуальне консультування 

• Груповий коучинг 

• Індивідуальний коучинг

• Бізнес-менторинг 

• Навички комунікації 

• Індивідуальний план розвитку 

Закінчила програму Pre-МВА, «МІМ-Київ», Інтеграль-
ну коучинг-школу, стратегічний коучинг, метапро-
грами для бізнес-практиків, International University 
of Business Coaching New York, Style of Life Academy 
«Ефективна комунікація. Мистецтво коучингу», уче-
ниця засновника коучингу Тімоті Голві.

Завдяки використанню коучингового підходу в 
управлінні за 10 місяців вивела нову команду з 
останніх місць за всіма KPI на лідерські позиції. 

Визначні результати можливі, але важливо не 
забувати, що ми на них впливаємо безпосереднім 
чином. Якщо потрібно вчитися — вчіться, якщо 
потрібно переучуватися — переучуйтеся, вам 
про все скаже ваша команда й ваші результати — 
дослухайтеся до них і себе, і якщо зрозумієте, що 
готові взяти на себе нову роль, роль керівника 
майбутнього, залюбки попрацюю з вами. 

Яна ОЛЕНТИР
CEO компанії Youcoach, член ICF, Executive коуч АСС ICF, 
сертифікований за стандартами Міжнародної федерації 
коучингу ICF, бізнес-тренер, експерт з ефективної 
комунікації в бізнесі.
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Наталія СУШКО
Консультант з оцінки бізнес компетенцій та тренер

Офіційний представник англійської компанії Psytech 
Psytech – міжнародний лідер в області тестування та рішень 
з оцінки в організаціях https://psytech.com/

Сертифікованний професійний коуч 
(Міжнародний Еріксоновський університет Коучингу)
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Якщо Ви хочете розібратись в сильних сторонах та зонах ризику при від-
борі кандидатів чи розвитку своїх співробітників, оцінити управлінський 
потенціал чи розвинути управлінські навички та скоректувати особистіс-
ний стиль, я до Ваших послуг!

Про мене:
• Працюю на ринку бізнес консалтингу більше 

15-ти років та поєдную у своєму підході знання 
бізнесу та психології людини. 

• Маю міжнародну сертифікацію компанії OPP 
(психометричні інструменти оцінки), Myers 
Briggs (MBTI - 16 типів особистості), сертифіка-
цію компаній SHL і A&DC (центри оцінки та роз-
витку, 360 градусів, моделювання компетенцій), 
Psytech (тестування та опитувальник 15FQ+), 
Міжнародного Еріксоновського університету 
Коучингу (Професійний коуч) та МBA. 

• Практикуючий транзактний аналітик.
• Директор компанії Бізнес Психологи Україна

Підхід:

Чи може людина змінити свою поведінку в бізнесі? 
Це непросте питання. Компанії витрачають багато 
коштів на тренінги та інші методи навчання спів-
робітників. Звісно навчати треба, і це дає певний 
результат. Але, як Ви й самі знаєте, далеко не всі 
співробітники опановують та потім  використову-
ють в роботі навички, яким їх навчали тренери. Це 
відбувається тому, що ми всі маємо свої схильності 
та притаманний нам стиль поведінки, мотивацію, 
здатність до навчання. І далеко не завжди наші 
схильності і наявні області для розвитку дозволя-
ють нам змінити свою поведінку саме як результат 
тренінгу. Щоб виробити нові поведінкові навички 
потрібен індивідуальний розвиток. 

Моє завдання в оцінці - допомогти людині розібра-
тися у своїх сильних сторонах та  областях для роз-
витку. Оцінка допомагає знайте саме те, що заважає 
людині змінити свою поведінку. Часто це бувають 
якісь переконання, захисні реакції: наприклад «за-
йвий» перфекціонізм чи потреба все тримати під 
контролем. Такі особливості нашої поведінки якраз 
й можуть призводити до того, що навички, отрима-
ні на тренінгах, не використовуються, а залишають-
ся просто знаннями. Саме це  часто й трапляється 

з освоєнням управлінських навичок, коли знання 
отримані, а проблеми з мікроменеджментом, деле-
гуванням, відкладанням прийняття непопулярних 
рішень залишаються.

Та  коли людина чітко розуміє, що їй заважає, зміни 
стають можливими. Для цього й використовується 
коучинг, як метод індивідуального розвитку управ-
лінців. На сьогодні коучинг є одним з найпошире-
ніших інструментів покращення  бізнес компетен-
цій в організаціях. Моя задача як коуча допомогти 
клієнту зрозуміти, що саме заважає його розвитку 
та напрацювати нові навички, які сприятимуть 
підвищенню його ефективності в бізнесі.

Такий підхід надає можливість компаніям зрозуміти 
зони росту своїх співробітників та індивідуально 
скоригувати їх поведінку. 

Наші послуги:

• Комплексна  оцінка, визначення сильних сто-
рін та сторін для розвитку, формування індиві-
дуальних планів розвитку

• Оцінка кадрового резерву, оцінка талантів в 
організаціях

• Проведення проектів з оцінки 360 градусів

• Розвиток управлінського потенціалу 

• Індивідуальний коучінг та консультування

• Проведення оцінки кандидатів методом особи-
стісного опитувальника 15FQ+

• Онлайн тестування

Тренінги для управлінців:

• «Емоційний інтелект»

• “MBTI- підвищення особистої ефективності в 
бізнесі»

• «Надання зворотного зв’язку»

Тренінг для HR:

• “Організація та проведення центрів оцінки”

• “Інтерв’ю по компетенціях”

• “Професійне тестування”

• «Оцінка по методу 360 градусів» 

www.facebook.com/NataliaSushkoCoachandTrainer 
 Viber, Telegram: +38 050 351 5246
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Експертиза тренера 
• Розвиток лідерства
• Менеджерські навички
• Коучинг
• Курси з системи Insights
• Техніки презентацій

Спеціалізація компанії – комплексні консалтин-
гові та тренінгові рішення, які впливають на зміну 
поведінки персоналу та підвищення бізнес-показ-
ників. Для своїх клієнтів DEVELOR розробляє та 
впроваджує ефективні моделі поведінки персона-
лу в рамках проектів з покращення клієнтського 
досвіду, продажу та сервісу, розвитку лідерських 
навичок і залученості персоналу, а також інших 
програм із розвитку людського капіталу.

DEVELOR – єдина в Європі компанія, акредитована 
Kirkpatrick&partners, USA по методології Д. Кірк пат-
ріка “4 рівні оцінки ефективності навчання”.

Завдяки своєму унікальному міжнародному відділу 
розробки консалтингових та тренінгових про-

• Навички комунікацій
• Управління командою
• Техніки фасилітації
• Управління змінами
• Стратегічні воркшопи
• Навчання тренерів

дуктів – DEVELOR knowledge center розроблена 
методологія “DEVELOR VALUE CHAIN”. Вона дозволяє 
не лише оцінити, а й спланувати проект таким чином, 
щоб він гарантовано приніс бажані результати..

На постійній основі з DEVELOR співпрацює по-
над 100 фахівців, відібраних з різних сфер бізнесу, 
які мають значний власний практичний досвід в 
менеджменті, продажах, маркетингу та консалтингу.

Серед постійних клієнтів компанії: Fozzy Group, 
BASF, Cygnet agroholding, Syngenta, Vodafone, 
Kyivstar, Ukrtelecom, GIZ, Ferrero, Beiesdorf, 
Sanofi Aventis, Abbott Laboratories, Sun Inbev, Philip 
Morris International, Pravex Bank, Toyota, Henkel, OLX, 
Metinvest, Metro C&C, Henkel Ukraine та інші.

Старша бізнес-тренерка, коучиня, експертка з психічного 
здоров’я в організаціях DEVELOR UKRAINE. Має 15+ років 
досвіду у менеджменті та 10+ років у тренерській сфері.

DEVELOR - міжнародна консалтингова компанія, яка існує 28 років 
та працює у 20-ти країнах Центральної та Східної Європи.

Оксана пройшла шлях від асистента керівника відділу до директора організа-
ції, присвятивши питанням лідерства та розвитку персоналу понад 15 років. 
За службовими обов’язками і в рамках співпраці з різними міжнародними орга-
нізаціями, Оксана отримала понад 10 років досвіду в проведенні тренінгів та 
коучинг сесій для керівників. 

Оксана ЮРИК

38 044 227 71 72   •   info.ukraine@develor.com   •   www.develor.com.ua
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Володимир 
МАЛІЧЕВСЬКИЙ
В ТОРі організаційних 
консультантів 
та бізнес-тренерів України

Кандидат психологічних наук, МВА, СМС – Сертифі-
кований консультант з управління (CMC-Global), Agile 
PM (IPMG), Lean (LGB), тренер та коуч для менедж-
менту і власників.

• Власник ICPM Consulting. 

• Віце-президент Всеукраїнської Асоціації консуль-
тантів СМС-UKRAINE

• Віце-президент корпоративного університету 
ГК Нова пошта.

Щоб стати професійним консультантом з управління і розвитку організацій, я за 15 років 
зробив управлінську кар’єру і пройшов шлях від HR директора до Віце-Президента багатотисяч-
ної компанії та директора бізнесу. З 2011 року успішно розвиваю свій консалтинговий бізнес за 
кількома напрямками.

Ми допомагаємо вам та вашим компаніям 
стати ефективнішими та прибутковішими!

За ці роки я і моя компанія провели сотні навчальних 
програм з ефективного управління, продаж, лідер-
ства, командоутворення та управління організацією.

Я допоміг десяткам клієнтам від малого до великого 
бізнесу розробити нову стратегію, модель змін, покра-
щити процеси та підвищити результати їх компаній. 

Моя компанія ICPM Consulting представляє в Укра-
їні Інститут професійної сертифікації та її багатомо-
дульні програми підготовки до сертифікації з для 
керівників середнього, лінійного та вищого рівня, 
для менеджерів з продажу в В2В та для фахівців з 
процесного управління.

Я та моя компанія ми багато років співпрацювали  
з Нова пошта, Philips-Україна, Укрпромінвест Агро, 

Національним банком, багато років співпрацюємо 
з Німецькими, Шведськими, Японськими виробни-
чими майданчиками в Україні.

Я спеціалізуюся  на організаційному розвитку - це 
завжди робота на те, щоб ціла організація стала 
ефективніше та покращала показники, а не тільки 
окремі частини бізнесу. 

Послуги моєї компанії з консалтингу та навчання 
- це завжди управлінський шлях: від завдання - до 
вирішення і реалізації. У цьому шляху ми проходи-
мо від стратегічних сесій організаційного розвитку 
до змін в системі показників, процесах, навчанні 
персоналу, індивідуальному консультуванні влас-
ників і менеджменту.

Fb Владимир Маличевский 
icpmconsulting.com.ua
tel: 050 444 7004
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Сергій 
СЛІПЧЕНКО

Бізнес-тренер компанії NRG (NewRealGoal). 
Експерт в галузі управління, лідерства, 
комунікації та впровадження змін в 
компаніях. Понад 12 років тренерського
і консалтингового досвіду. Понад 15 років 
управлінського досвіду.  

• Сертифікований коуч 
(WIAP, Germany, Кравченко Ю.). 

• Сертифікований НЛП-Майстер 
(NLP-Team, Меta-Vision, 
Лещенко Є., Гайдученко Е.). 

• Талліннська школа Менеджерів 
(В. Тарасов)  

Програми та досягнення:
• Тренінги для управлінців, керівників і директорів. 
• Коучинг перших осіб організацій або підрозді-

лів по впровадженню змін всередині компаній.
• Впровадження систем безперервного навчан-

ня управлінської ланки всередині компанії.
• Автор, розробник і один з провідних тренерів 

проекту «Школа навичок».
• Проводить понад 100 тренінгових днів у рік. 
• 90% компаній звертаються повторно.
• Створив свою комплексну систему навчання 

керівників.
• Автор 8 унікальних програм для розвитку 

управлінців всіх рівнів і перемовників.

Серед клієнтів великі 
компанії України: 

Vodafone, Київстар, Метінвест, ПАТ Альфа-Банк, 
Universalbank, мережа аптек «Подорожник», мере-
жа «Кадіум Груп», і «Червоний маркет», АТ «Солді і 
Ко» (ТМ «Metalvis»), «Приватбанк», «Фактор Друк», 
Viessman, Афіна-Груп, Альфа-страхування, ДТЕК, Ар-
селорМіталл, Кернел, Інтерпайп та інші українські й 
міжнародні компанії.

«Змінюється керівник 
або змінюють керівника»

В управлінні людьми є один неприємний, але істот-
ний закон.  Люди не міняються, якщо не змінюєшся 
ти, як керівник. Керівник задає швидкість змін. 
Озвучувати необхідність змін і змінюватися не одне 
і те саме. Підлеглі схильні спостерігати за вчинка-
ми, а не за словами. Якщо підлеглі змінюються, а 
керівник НІ — не поспішайте радіти. Скоро вони 
будуть розвиватися без вас. Їх розвитком керуєте 
не ви. Створюючи простір змін всередині команди, 
ви знаходите не тільки послідовників, але і пере-
слідувачів. 

Керівник, який фокусується на тому, щоб подоба-
тися підлеглим і не створювати дискомфорт, як 
правило, не здатний впроваджувати зміни. Люди, 
які стверджують, що нічого не змінюється (підроз-
діл, компанія, країна), як правило, не змінюються 
самі. І не хочуть мінятися. Для впровадження змін 
не потрібна більшість людей. Потрібен кістяк коман-
ди, який фанатично відданий ідеї. Люди розподілені 
нерівномірно між тими, хто котить цей світ, і тими, хто 
біжить поруч зі словами: «куди котиться цей світ?».

(044) 278-56-21, (093) 058-81-44
e-mail: client@newrealgoal.com.ua
www.newrealgoal.com.ua
www.facebook.com/NRG.Kiev  
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+380503587889
+380676708025

ExpertPartnerUA@gmail.com
FB Yurii Gornev

instagram.com/expertpartner
www.expertpartner.online

Коуч  ACSTH ICF
НЛП Практик
Бізнес тренер
Експерт з продажів 
дистрибуції FMCG

Юрій ГОРНЄВ
Засновник тренінгової компанії Expert Partner. 
Експерт по переговорах з досвідом більше 
30 000 годин. Тренер і Коуч, НЛП практик.
Реаніматолог сучасних відділів продажів.
Особистий рекорд відділ продажів з 0 за 19 
днів і з результатом в 1 000 000 гривень. Навчив 
1 000+ співробітників більш ніж в 30 компаніях.

Мені часто ставлять питання: Юра, як продавати та не втрачати клієнтів, якщо у 
конкурентів ціни нижче? Щоб знайти відповідь на це питання, пропоную тобі спочат-
ку відповісти на таке питання: за що платить гроші твій клієнт? Багато відповідають 
так: за товар або послугу. Розчарую тебе, ця відповідь невірна. Правильна відповідь: 
клієнт купує комплекс рішень!

Під комплексом я маю на увазі наступне: швидкість; простоту взаємодії; рішення: 
свого завдання, проблеми, болі, коротше кажучи, свого «Хочу»; сервіс; емоції. 
Зупинимося на всьому цьому трохи детальніше.

1. Як швидкість впливає 
на вибір клієнта при покупці?

Найдорожчий ресурс в житті людини — це час.
Згодні? Час неможливо купити! І це факт. Час можна 
й важливо використовувати ефективно. Швидкість 
взаємодії саме з тобою може дозволити клієнту 
заощадити його час. Цей факт може стати ключо-
вим для клієнта, і тоді він вибере тебе (а не тих, хто 
продає дешевше).

П’ять етапів, де ти можеш показати рівень своєї 
швидкості:
1. Швидкість відповіді з твого боку.
2. Швидкість надання рішення.
3. Швидкість надання послуги або виробництва.
4. Швидкість доставки.
5. Швидкість як виняток. Звичайно, якщо це по-

трібно клієнту. Прискорення процесу може йти 
як додаткова послуга або послуга виключення. 
До речі, на цьому ви можете мати додатковий 
заробіток.

Уміння на великій швидкості надавати якісні послу-
ги або товар — це запорука успіху, який конверту-
ється у ваше довгострокове партнерство. Ідеаль-
ний приклад цьому — McDonalds.

 2. Простота — це найвищий ступінь мистецтва

Простота в партнерстві збільшує два основні по-
казники:
1. Швидкість обслуговування з твого боку;
2. Швидкість прийняття рішення з боку клієнта.

У чому полягає простота взаємодії?
1. Шлях клієнта від звернення до покупки пови-

нен бути максимально коротким;
2. Мова спілкування повинна бути максимально 

простою, навіть якщо твій товар унікальний;
3. Поведінка. Якщо клієнт нічого не знає про твій 

товар, після спілкування з тобою він не пови-
нен відчути себе дурнем;

4. Система знижок (лояльності) повинна бути 
прозорою та зрозумілою;

5. Система оплат. В ідеалі — в один клік. Тут і зараз.
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Пам’ятай: найдорожчий ресурс в житті людини — 
це ЧАС.  Ідеальний приклад цьому — Apple.

 3. Як правильно зрозуміти «Хочу» клієнта?

«Хочу» клієнта — поняття індивідуальне та непередба-
чуване. Клієнти часом говорять одне, а думають зовсім 
про інше. Як з’ясувати це таємниче «Хочу»? Найкраще 
рішення — застосувати техніку аналізу потреби.
1. Що клієнт шукає?
2. Які проблеми вирішує клієнт?
3. Як це рішення спростить життя вашого клієнта?
4. Для кого я шукаю рішення клієнта?
5. Які емоції викликає це рішення?

Всі питання дозволять тобі з’ясувати потреби клі-
єнта. Знаючи потреби клієнта, ти можеш зробити 
пропозицію мовою клієнта. Чим краще ти дізнаєш-
ся потреби, тим менше буде заперечень.

 4. Сервіс — це повага ціною в життя.

Клієнт може пробачити багато. Відсутність потріб-
ного йому товару. Ціну вище, ніж у конкурента. 
Практично все, крім поганого сервісу. Мій сервіс 
для тебе, читач, починається з фрази «Юрій Горнєв 
— це контент без води»

Дякую, що ти виділив 10 хвилин свого часу на 
те, щоб прочитати цей матеріал. Я ціную твій час. 
Також дякую, що ти прочитав наступні «90» слів про 
те, яким має бути якісний сервіс:
• Сервіс починається на етапі знайомства. Тут 

клієнт розуміє, як мене звуть, як я можу бути 
йому корисним та в чому моя експертність.

• На етапі реалізації клієнт розуміє, що я в справі 
ще краще, ніж на словах. Партнерство зі мною 
перевершує очікування, завдяки професійній 
взаємодії та по-справжньому якісному продукту.

• На етапі «любов назавжди» — це коли я пам’ятаю 
про свого клієнта навіть через 5 років після по-
купки. Мінімум — це «Вітаю з Днем народження», а 
по максимуму — надаю довічне обслуговування.

Питання до тебе. Скільки своїх клієнтів або партне-
рів ти привітав за останній рік?

 5. Емоція післясмаку

 Партнерство починається з передчуття, а триває з 
післясмаком. Все вирішує післясмак. У всьому. Все 
залежить від того, що відчує клієнт після...
• Першого «Доброго дня»

• Спілкування по телефону
• Консультації
• Продажу
• Доставки
• Дякую
• Використання
• Непорозуміння, яке переростає в Рішення
• Задоволення взаємодії з послугою, продуктом, 

тобою або твоєю компанією

Це «після» багато в чому є визначальним, адже від 
цього залежить, чи прийде до вас клієнт ще раз. 
Питання до тебе. Який післясмак ти залишаєш в 
партнерстві?

Хочеш втілити весь цей комплекс у власний 
бізнес? Тоді компанія «Expert Partner» та я, Юрій 
Горнєв, чекаємо на тебе!

Увага, це не реклама! Це П”ять Це
• Це продаж можливостей. 
• Це продаж результату. 
• Це продаж ефективності.
• Це комплекс рішень.
• Це компанія «Expert Partner»

Компанія «Expert Partner» пропонує сучасний 
комплекс рішень для збільшення результатів та 
ефективності «відділів продажу». Комплекс рішень 
дозволяє індивідуально підібрати найкращі рішен-
ня для замовника.

У цей комплекс входить:
• Побудова відділу продажів з 0.
• Аудит відділу продажів і стратегія розвитку.
• Коучинг співробітників компанії.
• Індивідуальні плани розвитку співробітників.
• Тренінгові заходи відповідно до специфіки 

замовника.
• Супровід складних переговорних процесів.
• Переговори під ключ.
• Створення в компанії замовника внутрішньої 

«Академії розвитку й адаптації співробітників».

Співпрацюючи з «Expert Partner» ти отримуєш кон-
кретні інструменти, що та як робити сьогодні, щоб 
продавати більше вже завтра.

З повагою, партнер ваших можливостей Юрій 
Горнєв & «Expert Partner».

P.S. За промокодом «Expert19» ти отримуєш аудит 
вашого відділу продажів в подарунок*.
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Євген 
ТЕПЛЯКОВ
Визнаний тренер 
з продажу # 1 в Україні. 

Володар статусу 
«Золотий тренер 
по В2В продажах» 
2019 і 2020 року. 

Входить до ТОП 20 Кращих 
бізнес тренерів України 
та ТОП 10 бізнес 
тренерів столиці.

Якісні тренінги продажів 
які дійсно дають результат!

Окупність від 1 дня до 6 тижнів.

«Активний продавець - фокус на результат» 
Окупність 1-2 тижні.

Це тренінг по В2В продажах, який навчить ваших 
продавців продавати легко і красиво! Це мій флаг-
манський тренінг з активних продажів, який я ретель-
но формував протягом 11 років практики і реалізації 
відділів продажів. На сьогоднішній час це найкраща 
програма на ринку для навчання продавців.

Після цього тренінгу ваші продавці зможуть: 
• Продавати набагато швидше, скоротивши цикл 

угоди.  
• Продавати дорожче.  
• Без знижок, демпінгу та додаткових послуг.  

Розкривати цінність продукту, мінімізувати 
заперечення.  

• Продавати тим, хто раніше сумнівався чи запе-
речував.

Мотиваційний тренінг «Я Переможець» 
Окупність 2-4 тижні.

Це ексклюзивний тренінг для менеджерів з прода-
жу якому немає аналогів на ринку!  Це потужний 
заряд енергії на досягнення поставлених компані-
єю цілей!  

Тренінг дозволяє перевести формат мислення 
співробітника з «Грати - що б не програти» - пра-
цює що б не звільнили в «Грати - що б виграти!». 
Тренінг передає повну відповідальність учаснику 
за його особисті і робочі результати, активізує про 
активну і достігаторську моделі  поведінки.  А так 
само підвищує рівень залученості в свою роботу.  

У компанії Lexus сказали: «За 10 років регуляр-
ного навчання, це кращий тренінг який ми 
коли-небудь проходили».

050 700 11 11
www.tepyakov.pro
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Тренінг «Продажі при холодних дзвінків» 
Окупність від 1 дня до 1 тижня.

Залучайте нових клієнтів вже з першого дня тре-
нінгу.  7 технік для швидкого проходу секретаря, 
5 технік, щоб зацікавити ЛПР і продати в процесі 
дзвінка. Цей тренінг я називаю тренінгом швид-
кого повернення інвестицій. Тому ми здійснює-
мо холодні дзвінки вже на самому тренінгу і 
менеджери створюють перші продажі. Міжна-
родна логістична компанія DISCORDIA, результати 
менеджерів вже під час тренінгу: 20 наборів 17 
домовленостей! «Агропросперіс» за 1:30 години 
моїх демонстраційних дзвінків, я привів їм трьох 
нових клієнтів.

Після цього тренінгу ваші продавці зможуть: 
• Щодня приводити вам нових клієнтів.  
• Легко проходити секретаря і виходити на ЛПР.  
• Швидко домовитися на зустріч з потрібним вам 

клієнтом.  
• Гідно представляти вашу компанію і себе.  Пе-

ремикати клієнта з конкурента.
• Спритно відповідати на всі типові відмовки 

«Вже працюємо, нам не треба».

Тренінг «Продажі при вхідних дзвінках» 
Окупність 2 - 4 тижні.

Найчастіше після цього тренінгу клієнти говорять: 
«Я шкодую тільки про одне!  Що я не замовив 
цей тренінг раніше!!». 

Головна мета тренінгу значно підвищити рівень 
конверсії, збільшити середній чек, і скоротити цикл 
угоди.  Результат в нерухомості: конверсія прибут-
ковості в відділ продажів додала + 20%.  Інтернет 
магазин: конверсія зросла з 24% до 32%. Напов-
нення чека збільшілася з 2-х до 5-ти позіцій Up-sale 
yвелічілся з 20.000 грн до 25.000 грн.

Після цього тренінгу ваші продавці зможуть: 
• Продавати швидше, скоротивши цикл угоди.  
• Продавати більше, використовуючи актуальні 

техніки up-sell і cross-sell.  
• Доносити цінність на користь більш дорогого 

продукту.  

Як підсумок, ваші продавці будуть приносити біль-
ше прибутку за одиницю часу.

Результати моїх клієнтів після навчання:

Юлія Вирва 
Комерційний директор компании «Premier Food»

Консалтинг на тему: «Я-переможець» і «Актив-
ний продавець - фокус на результат». Клю-
човий фактором вибору став новий підхід до 
тренінгів, комплексний підхід, де є етап стар-
ту, етап впровадження, активна робота и 
супровід на результат. Цикл угоди скоротився 
в 2 рази. Конверсія при вхідних дзвінках збільши-
лася на 10%. Спостерігаємо зростання серед-
нього чека та кількість позіцій в чеку.

Олексій Чечель 
Співвласник  найбільшого в Україні інтернет-
магазину «STORGOM» 

Консалтинг на тему: «Продаж при вхідних дзвін-
ках».  Конверсія зросла з 24% до 32% . Наповнення 
чека збільшілася з 2-х до 5-ти позіцій Up-sale 
збільшилася  з 20.000 грн до 25.000 грн. Тренінг 
окупився  вже через 2 тижні після проведення.

Павло Мазурок
HR BP компании «Orthomol»- німецькі вітаміни 
преміум сегменту 

Консалтинг на тему: «Продаж при вхідних 
дзвінках». Сума середнього чеку збільшілася з 
5 200 грн до 8840 грн.  Конверсія при вхідному 
дзвінку підвищилася  на 18%.  Кількість повтор-
них продажів зросла на 11%.Тренінг окупився  за 
6 тижнів  ще за годину проведення навчання.

Навчання своїх продавцем довіряють біль-
ше 70 міжнародних компаній: Тойота, Лексус 
, Альфа банк,  Райфайзен банк, Лореаль, Укрссіб 
банк,  Ощадбанк. Пфайзер КАН девелопмент КМБС, 
Тоталь Мастеркард, Віза, SAT,  Лореаль, Чумак, 
Комо, Глуск, Корал Тревел, Мілле Джун, Дір форе-
стер, Граве Україна, ДТЕК Агропросперіс, КПМДЖІ 
, прем’єра Фудс Дискордия,  Леруа Мерлен, Агро-
просперіс, Джемени, ЮніверсалБанкк

Портфоліо
Відео відгуки клієнтів
Відео візитка Тренера

Відео фрагмент тренінгу
Тут
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Іван ФРОЛКОВ
Систематизатор відділів продажів

Мене звати Іван Фролков, 
я являюсь бізнес-тренером 
з продажу, експертом 
з побудови прибуткових 
відділів продажів, а також 
власником двох компаній.

https://frolkov.pro/
066 809 92 46

i.frolkov@frolkov.pro

Я в продажах 11 років і, як я люблю говорити, все 
життя в душі. Я люблю свою справу і кайфую від про-
дажів, саме тому все моє життя пов’язане з продажа-
ми. Протягом 11 років я працював продавцем-кон-
сультантом, менеджером зі збуту, керівником 
відділів продажів, а також власником бізнесу. Будучи 
менеджером я зумів стати кращим менеджером з 
продажу в компанії за всю історію її існування, про-
давши послуги на суму понад 3,6 млн дол. На посаді 
керівника відділу продажів зумів вивести компанію 
на національний рівень відкривши 4 філії по Україні.

З 2014 року спільно з партнерами відкрив торго-
во-експортну компанію Caravan Trade.

Компанія займається експортом продуктів харчу-
вання і бджільницького інвентарю в більш ніж 20 
країн світу. У 2017 роки ми експортували 1500 тон 
меду і за обсягом експорту потрапили в неофіцій-
ний топ 10 експортерів меду України з більш ніж 
80 компаній. Сумарно заробили для своїх клієнтів 
порядку 8.5 млн євро.

У 2018 році була відкрита консалтингова компанія 
«Формули продажів», яка займається побудовою 
прибуткових відділів продажів в тому числі на 
експорт. За час роботи компанії, ми побудували 
25+ відділів продажів у різних сегментах бізнесу, 
збільшивши продажі в середньому на 30%. Кращий 
результат + 110% приросту. На даний момент я 
являюся зареєстрованим бізнес-тренером в ЄБРР 
(Європейський Банк розвитку і реконструкції) і 
провів навчання для більше ніж 500 менеджерів з 
продажу, що зайняло біля 700 годин, і в результаті 
дозволило збільшити дохід співробітників в серед-
ньому на 15%.

Моя місія: Збільшити рівень доходів бізнесу в 
Україні, а також збільшити експортний потенціал 
України.

Для мене важливо давати цінність, саме тому 
кожен день я і моя команда працює над тим, щоб 
підвищувати рівень цінності, яку отримують наші 
клієнти.
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ПРО МЕНЕ: 
Підприємець з 1993 року, створював бізнеси в 
Україні, Росії, Казахстані, США; Автор 11 книг.

В якості зовнішнього бізнес-консультанта, а потім 
на позиції директора зі стратегічного розвитку 
розробив і реалізував (протягом 5,5 років) проєкт 
масштабування бізнесу (компанія ПЕК за цей термін 
виросла за оборотами більш ніж у 16 разів, стала 
лідером галузі). 

Член Асоціації спікерів СНД (CISSA), професійний 
спікер (за стандартами GSF), більше 30 виступів на 
конференціях за рік.

Найбільш титулований бізнес-тренер в СНД (з 1996 
року, 14 країн) - входить до рейтингу 20 кращих 
бізнес-тренерів, в тому числі бізнес-тренер 2016, 
2017, 2018, 2019 років, рейтинг «Капітани Росій-
ського Бізнесу», рейтинг журналу «Корпоративне 
навчання», «Золота Дюжина Продажів», Золотий 
тренер СНД, Срібний тренер СНД, Бронзовий тре-
нер СНД та інші рейтинги в СНД та Росії. Входить до 
ТОП-25 висхідних тренінгових зірок США (Emerging 
Training Leaders) за версією Training Magazine.

Кандидат економічних наук, МВА (Канада), ACM 
(Великобританія), пройшов навчання в Канаді 
(МВА), США, Великобританії, Австрії, Угорщини, 
Польщі, України, Росії, учасник понад 150 тренінгів 
та семінарів, в тому числі у таких зірок як Бланшар, 
Траут, Пайк, Чалдіні, Трейсі, Піз, Адізес, Джонстон, 

Сіммондз, Ніколсон, Даблін, Кіркпатрік, Тіагарад-
жан, Ферацці, і безлічі інших.

СЕРЕД КЛІЄНТІВ: «Юркас», TBI, «Россільхозбанк», 
«Вартон», «Росбанк», Expressbank, AccessBank, 
Nomos, «Відкриття», Jivosite, «Слата», «Скаут», «Тен-
зо-М», Ledel, «Остек-СМТ», CTI, Rohde&Shwarz, Tosaf, 
ELMA, «Кордіант», «Автоексперт», Haitian, Borche, 
Plastic Republic, «Інтерфакс», LG Electronics, Х5 Retail, 
«Білайн», МТС, «Мегафон», ПЕК, 2Саратов-Холод», 
«Веллтекс», «Соколов», «Меленка», «Сибірський 
Делікатес», «Казкомлайф», «Донстрой», «Лідер-Ін-
вест», Afi  Development, A-101, «Третій Рим», Fesco, 
Choupette, «Глазов», «Столплит», «Оптіком», Van 
Cliff , «Стальінвест», «Валта», «Алькасар», «Інвітро», 
«Сервер», SocTrade, «Томь-Аналіт», World Medicine, 
August, «Гранд-Капітал» і ще близько 500 компаній і 
банків в 14 країнах світу;

ТРЕНІНГОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: 
1. Технології впливу і переконання (в продажах, 

переговорах, управлінні співробітниками).

2. Архітектура досягнення високих результатів 
(підвищення прибутку, обсягу продажів, кон-
версії, середньої угоди, LTV та інших показни-
ків; вибудовування схеми роботи з клієнтом в 
складних / довгих / дорогих продажах);
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Ліщук СЕРГІЙ
Керуючий партнер міжнародної консалтингової компанії «Retail4you», ексклюзив-
ний тренер з продажів та маркетингу Тренінгового Центру TradeMasterGroup.

Спеціаліст з більш ніж 25-ти річним досвідом роботи в індустрії FMCG, з них понад 
15 років на позиції «директор з маркетингу та продажів». Практикуючий марке-
толог і міжнародний консультант, автор навчальних кейсів, розробник тренінгів з 
продажу та маркетингу. Має дві вищі освіти: Російський економічний університет 
імені Г.В. Плеханова (РЕА ім. Плеханова) і Московський Авіаційний Інститут (МАІ).
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До особистої експертизи тренера відносяться:
• Оцінка конкрурентоспроможності компанії і її 

відділів продажів;
• Стратегічні сесії, спрямовані на розробку 

комплексного плану робіт на внутрішньому і 
зовнішніх ринках;

• Розвиток навичок продажів і клієнтоорієнтова-
ності;

• Удосконалення маркетингу;
• Постановка воронки продажів;
• Підвищення продуктивності і мотивації у відді-

лах продажів;
• Ефективні техніки роботи з роздрібними мере-

жами.

Серед постійних клієнтів компанії як виробни-
чого, так і роздрібного сегмента: Салтівський 
МПК (Україна), Штраус груп (Україна), «VS & Ani 
Yard» (Вірменія), «Романовський продукт» (Казах-
стан), АТ «Олександрійське» (Білорусь), «РосАгро» 
(Росія), АТ фірма «Агрокомплекс» ім Н.І.Ткачєва (Ро-
сія), Торгово-промислова компанія «Техноекспорт» 
(Росія), ТОВ «УК «МілкГруп» (Росія), ТОВ «Башкир-
ська м’ясна компанія» (Росія), «Тульський молочний 
комбінат» (Росія), «БКК» (Росія), та інші.

Найпопулярніші тренінги в корпоративному та 
відкритому форматі:
• Школа постачальника в рітейл.
• Школа маркетолога. Створення нових товарів.
• Технології жорстких перемовин.

Онлайн формат Школи постачальника в рітейл (9 
занять) дає відповіді на питання:

Як приймає рішення баер? Які товари шукає? Як 
управляє категорією і чому часто говорить «ні»?

Реальні технології, які або відкривають вам полку, 
або призводять до делістингу.

У форматі «Школи постачальника» кожен учасник 
отримає можливість побувати як баєром, так і 
постачальником, підготувати рішення, що змінюють 
асортиментну матрицю в своїй категорії, зрозуміти, 
що потрібно баєру. І реалізувати це в своїй новій, 
більш ефективній, комерційній пропозиції і в живих 
переговорах.

Відгуки клієнтів тренінгового Центру TradeMaster 
про роботу тренера:
• Дуже цікава тема і методи ведення жорстких 

переговорів з мережами. Буду радити всім своїм 
колегам. Більше розуміння особливості роботи і 
правила спілкування. Запити баєра. Всі питання, 
що цікавлять були опрацьовані. Чудово, що це 
був саме тренінг, а не семінар, і була можливість 
розкласти на складові КП, зрозуміти особливос-
ті роботи баєра. Алан (Регіональний менеджер)

• Описано складності та шляхи подолання входу 
в мережу. Практики та приклади з життєвих си-
туацій. Тепла атмосфера, відкритість і взаємодії. 
«Лекхім» (Керівник напряму «Вода»)

• Побачив свої помилки з боку над якими потрібно 
працювати. Дуже корисні, інформативні знання, 
які 100% знадобляться для щотижневих перего-
ворів. «Опт Ритейл» (Національний менеджер)

• Отримав повну відповідь на питання, що цікав-
лять мене. Емоції найпозитивніші (враження 
відповідні). Отримав масу корисної інформації, 
і що дуже важливо !, вона має практичне засто-
сування. ПП «Полисан» (Начальник відділу по 
роботі з торгівельними мережами)

• Отримав систематизацію попередніх знань 
і досвіду, нові інструменти, контакти колег. 
Потужний тренер, профі, заповнив собою дні 
100% повністю, на його тлі побутовий мінімум 
був не важливий. «Рома-К» (Директор)

• Загальне враження чудове. Цікаво порівняти 
український ринок з російським. Інформація 
про російський рітейл, КПІ баєр. Приклади 
переговорів з баєрами, унікальні випадки, 
приклади маніпуляції баєрів. Отримав багато 
корисної інформації зі зворотного боку ринку 
КПІ баєра, сильні сторони, слабкі сторони. 
Позитивні враження, спасибі за інформацію. 
Побачив баєра зсередини. Психології пере-
говорів продажів. «УДК» (нац. менеджер по 
роботі з мережами)

Хочете продавати більше? Хочете продавати до-
рожче? Хочете збільшити експортні продажі і під-
вищити стійкість своєї компанії, отримуючи значну 
частину виручки в євро і доларах? 

Просто надішліть свій запит на адресу: 
st@trademaster.com.ua

Контактна інформація: +38 067-505-25-24, +380 (44) 383 92 39, +380 (44)383 86 28 
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Контакти для замовлення відкритих та корпоративних тренінгів: 
+38 096-170-38-20, +38 044-356-86-28.

Андрій активно залучає найкращі освітні практи-
ки для роботи у компаніях України для підвищення 
якості та точності економічного прогнозуван-
ня, здійснює бізнес-консультування, аналітичну 
підтримку та розвідку задля розвитку фірм. Він  
є визнаним фахівцем у сфері економетричного 
моделювання, завдяки чому є запрошеним профе-
сором та тренером у Вільнюському університеті 
(Литва), Единбурзькій бізнес-школі, Київській школі 
економіки, Vodafone BigDataLab, TradeMaster, Argo, 
Egersund Seafood тощо.

Експертиза тренера

• Економіко-математичне моделювання

• Методи прогнозування

• Методи аналізу економічної інформації

• Комп’ютерне моделювання економічної 
інформації

• Моделювання мікроекономічних процесів

• Аналітичне та бізнес-консультування

• Розробка аналітичного програмного 
забезпечення

• Оптимізація баз даних

• Розвиток лідерства

Спеціалізація в компанії – навчання висококвалі-
фікованих професіоналів з економіки, спеціалістів 
з високим рівнем аналітичної підготовки, які воло-
діють сучасним економічним мисленням, теоретич-

ними знаннями і прикладними навичками, здатних 
вирішувати дослідницькі й управлінські завдання 
та проблеми функціонування економічних сис-
тем різного рівня. Випускники здатні здійснювати 
управління соціально-економічними процесами 
з урахуванням системних ризиків, здійснювати 
оптимізацію та прогнозування бізнес-процесів, що 
дозволяє їм займати робочі місця в науковій, органі-
заційно-управлінській та освітній галузях, в органах 
державної влади і місцевого самоврядування, в ана-
літично-інформаційних інституціях, дослідницьких 
закладах. Отримані знання та навички з електронної 
комерції, прикладної економетрики, моделювання 
мікро- та макропроцесів, управління персоналом, 
цифрового маркетингу дозволять випускникам очо-
лювати найбільші корпорації України. Вони можуть 
визначати та розв’язувати складні економічні задачі 
і проблеми, приймати ефективні та обґрунтовані 
аналітичні та управлінські рішення у сфері економі-
ки, проводити дослідження доцільності здійснення 
інновацій в умовах невизначеності. 

Серед постійних клієнтів компанії: Національ-
ний банк України, Міністерство фінансів України, 
Міністерство економіки України, Vodafone, Київ-
стар, Philip Morris, Правекс-банк, Metro C&C, Fozzy 
Group та інші.

Тренер Тренингового Центру TradeMаster, автор 
экслюзивного тренінгу «Математичні методи про-
гнозування попиту та продажів».

Андрій СТАВИЦЬКИЙ
Бізнес-аналітик з досвідом більше 15 років, 
тренер з прогнозування економічної інформації в компаніях 
більше 5 років, експерт з питань макроекономічної політики 
держави, доктор  економічних наук, професор кафедри 
економічної кібернетики економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

TM_B2B_UA_07_01_2021.indd   31TM_B2B_UA_07_01_2021.indd   31 7/7/2021   0:31:527/7/2021   0:31:52



32

ТОП-20  ТРЕНЕРІВ УКРАЇНИ З МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОДАЖІВ липень • 2021

TM_B2B_UA_07_01_2021.indd   32TM_B2B_UA_07_01_2021.indd   32 7/7/2021   0:31:527/7/2021   0:31:52


