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Charakterystyka bran!y 
fotowoltaicznej
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Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce prze!ywa prawdziwy 

rozkwit. W roku 2019 w naszym kraju przyby"o 1 GW nowych 

instalacji, z czego 75% z nich wykonano u prosumentów 

indywidualnych.  

Tak du!e zapotrzebowanie skutkuje powstawaniem nowych firm, 

które #wiadcz$ us"ugi monta!u, konfiguracji i utrzymania paneli 

solarnych. Coraz cz%#ciej te! du!e podmioty na rynku 

energetycznym rozszerzaj$ swoje portfolio o ten zakres us"ug.  

Jednak trend zwi$zany z czyst$ energi$ w Polsce dopiero si% 

zaczyna. Wed"ug za"o!e& Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku 

w kraju b%d$ dzia"a"y instalacje fotowoltaiczne o "$cznej mocy 

ponad 20,2 GW. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 

roku przewiduje wzrost mocy paneli solarnych do poziomu 15,7 GW.  

Taka charakterystyka rynku owocuje powstawaniem wielu nowych 

firm, które pomagaj$ prosumentom w monta!u instalacji 

fotowoltaicznych. Do Polski wesz"y równie! zagraniczne podmioty 

specjalizuj$ce si% w tym zakresie, a du!e spó"ki zajmuj$ce si% 

dostarczaniem energii zbudowa"y swoje dedykowane dzia"y 

odpowiedzialne za PV. 

Rynek fotowoltaiczny
w Polsce
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Problemy organizacyjne

 
Sam proces sprzeda!y instalacji fotowoltaicznych nie nale!y 

jednak do naj"atwiejszych. Doradca musi odwiedzi# klienta, 

zebra# na miejscu wszystkie niezb$dne informacje na temat 

budynku i jego bliskiego otoczenia, wyliczy# i pokaza# 

prosumentowi korzy%ci wynikaj&ce z inwestycji, zaproponowa# 

odpowiednie finansowanie i podpisa# umow$. 

Bez ujednoliconej platformy, która pozwala"aby na sprawne 

wyt"umaczenie klientowi wszystkich zawi"o%ci zwi&zanych

z instalacj&, obliczenie korzy%ci finansowych czy te! 

zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich parametrów

miejsca monta!owego, firmy od PV s& skazane na chaos. 

Dzia"ania dora'ne powoduj& zmniejszenie skuteczno%ci 

sprzeda!owej i znacz&ce wyd"u!enie ca"ego procesu.

Dostawcy PV próbuj& ten problem zazwyczaj rozwi&za# 

tradycyjnymi metodami. Sprzedawca ma ze sob& ulotki, zdj$cia 

budynku robi telefonem komórkowym, a dane zebrane 

w wywiadzie zapisuje do arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie dane 

po spotkaniu wysy"a e-mailem do odpowiednich osób w firmie. 

Ale czy takie podej%cie na pewno jest efektywne?
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Czym s! aplikacje typu
 Sales Acceleration
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Czym jest Sales Acceleration?

Jeszcze do niedawna proces sprzeda!y zawsze 

prezentowa" si# tak samo: sprzedawca umawia" si# na 

spotkanie, zabiera" ze sob$ broszury informacyjne

i podczas rozmowy próbowa" przekona% potencjalnego 

klienta do zakupu. Co sprytniejsi przedstawiciele byli 

w stanie umówi% si# w miejscu, gdzie mo!na by"o 

zorganizowa% jak$& prezentacj# medialn$, ale nie 

nale!a"o to do kanonu podstawowych narz#dzi.

Sales Acceleration wszystko zmienia. To grupa narz#dzi, 

które sprzedawca mo!e mie% zawsze przy sobie – np. na 

tablecie – a które pozwalaj$ mu na zaprezentowanie 

oferty firmy w zupe"nie nowym kontek&cie. Maj$c do 

dyspozycji tablet i odpowiedni$ aplikacj#, sprzedawca 

mo!e: 

       wy&wietli% dowoln$ prezentacj# multimedialn$,

       która zawiera slajdy, wideo i materia"y graficzne,

       skorzysta% z konfiguratorów, kalkulatorów

       i suggesterów, które pomog$ mu w dostosowaniu

       produktu do potrzeb klienta,

       zapisywa% na bie!$co uwagi i sugestie klienta,

       zaprezentowa% klientowi wszelkie materia"y

       dodatkowe oraz umowy i inne formalne dokumenty,

       zarejestrowa% czas potrzebny na ca"e spotkanie, 

       a tak!e na poszczególne jego modu"y,

       podpisa% z klientem umow# w wersji elektronicznej,

       umówi% z klientem kolejne kroki,

       wys"a% klientowi podsumowanie spotkania, które

       b#dzie zawiera"o: prezentacje, wyniki kalkulacji 

       i propozycje umowy,

       monitorowa% proces posprzeda!owy, np. to, czy

       klient otworzy" e-mail i które materia"y przegl$da".

W ten sposób sprzedawca otrzymuje ponadprzeci#tne 

narz#dzie, które pomaga mu w codziennych zadaniach 

i czyni ca"y proces niesamowicie efektywnym. Wed"ug 

bada' narz#dzia typu Sales Acceleration pozwalaj$ 

w sposób znacz$cy ograniczy% czas, jaki handlowcy 

po&wi#caj$ na przygotowanie si# do spotkania, a finalnie 

zwi#kszaj$ sprzeda! &rednio o 27%.
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Mened!er, który rozumie 
proces sprzeda!y
Ale to nie wszystko, bo narz!dzia typu Sales Acceleration pomagaj" tak#e 

szefom sprzeda#y, g$ównie poprzez swoje mo#liwo%ci analityczne. Po raz 

pierwszy w historii mened#erowie dostaj" szans!, by dowiedzie& si! czego% 

wi!cej o samym procesie sprzeda#y, ni# wynika to z deklaratywnych danych 

gromadzonych w CRM. 

Co wi!c odkryjemy, obserwuj"c dane pochodz"ce z takiego systemu?

   Gdzie, kiedy i jak d$ugo trwaj" spotkania sprzeda#owe naszego zespo$u.

       Które materia$y budz" najwi!ksze zainteresowanie klientów, nad którymi

       elementami procesu sprzedawca sp!dza najwi!cej czasu.

       Jakie s" uwagi klientów i najcz!%ciej zadawane pytania.

       Czy klienci zapoznaj" si! z ofert" i umowami.

       Jak sprzedaj" najlepsi sprzedawcy.

       Jaka %cie#ka sprzeda#y jest najbardziej optymalna.

Co wi!cej, aplikacje typu Sales Acceleration pozwalaj" na ustandaryzowanie 

procesu sprzeda#owego. Poprzez scentralizowany charakter aplikacji s$u#"cej 

do zarz"dzania procesem, pozwalaj" na dostarczanie ca$ej sieci 

przedstawicieli najnowszych materia$ów sprzeda#owych oraz prowadzenie 

szkole', które przystosuj" ich do innowacyjnych strategii.
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