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O firmie Q Broker
Q Broker jest niezależną firmą brokerską, na co dzień 
wspierającą małe i duże biznesy w uzyskaniu ochro-
ny ubezpieczeniowej po optymalnych kosztach. Jej 
współzałożyciel, Kamil Truszkowski, zdobył bogate 
doświadczenie w strukturach największych polskich 
ubezpieczycieli, aż wreszcie, w lutym 2016 roku, 
zdecydował się wykorzystać je przy prowadzeniu 
własnej firmy. Oprócz zdolności tworzenia dobrego 
biznesplanu, Kamil miał też w sobie charakter zde-
terminowanego sportowca. Swego czasu realizował 
pasję nie tylko czynnie uprawiając sport, ale również 
zarządzając dużym klubem tenisowym. Z kortu wy-
niósł cennę lekcję, że należy od razu uderzać celnie. 
Umiejętnie wycelował w niszę: ubezpieczenia dla 
firm, w oparciu o abonamentowy model biznesowy. 
I trafił – w ciągu 2 lat Q Broker pozyskał już 200+ 
stałych klientów oraz stał się jednym z najszybciej 
rozwijających się brokerów w Polsce. 

Wyzwanie
Za sukcesem każdej firmy stoją właściwi ludzie. 
Kamil tworząc wizję swojego biznesu, dołożył do 
tego jeszcze jeden element: właściwy system. 
Chciał znaleźć narzędzie, które pozwoli wiernie 
odtworzyć rozrysowany proces sprzedaży oraz 
pomoże nadzorować jego przebieg, i tym samym 
uniknąć mikrozarządzania.

Przejęcie kontroli nad procesem już na samym  
początku miało zapewnić firmie mocny start  
i zminimalizować ryzyko strat poniesionych w wyni-
ku prowadzenia chaotycznych działań. 

Ubezpieczenia 
dla firm 

200+ klientów 400+ rozmów 
dziennie

Q Broker:
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Proces decyzyjny
 
Na etapie poszukiwań odpowiedniego systemu Kamil 
przetestował kilka popularnych narzędzi, aż wreszcie 
trafił na Livespace – doceniany w rankingach jako so-
lidny i jednocześnie przyjazny użytkownikowi CRM. 

Najpierw umówił się na prezentację online,  
a następnie zdecydował się na 14-dniowy test 
narzędzia. Livespace od razu przekonał go do 
siebie intuicyjnym interfejsem, który wieloma 
funkcjami nawiązuje do znanych mediów społecz-
nościowych. Kokpit bardziej przypominał Kamilowi 
tablicę Facebooka niż skomplikowane systemy, 
które znał z korporacji. 

Zdecydowanie na korzyść przemawiał również 
przejrzysty podział procesu sprzedaży, który uła-
twia przebieg pracy w zespole i pozwala uniknąć 
zbędnego ingerowania w każdy krok handlowców. 
W końcu to główne założenie Livespace: poukładać 
pracę zespołu sprzedaży, tak by każdy znał swój 
kolejny krok do wygrania zlecenia.

Moim największym wy-
zwaniem jest maksymal-
na wydolność na każdym 
etapie sprzedaży. Dlatego 
wprowadziłem wyraźny 
podział procesu, a każdy 
handlowiec realizuje się w 
roli, w której czuje się naj-
skuteczniejszy. Livespace 
pozwala mi zaprojektować 
ścieżkę działań, a moim 
handlowcom – sprawnie 
przejść z punktu A do B.”

KAMIL TRUSZKOWSKI 
VICE PREZES ZARZĄDU 
& CO-OWNER Q BROKER 
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Wszystkie dane o kontakcie 
w jednym miejscu
W Q Broker każdy handlowiec ma przypisaną rolę, 
w ramach której rozwija swoje umiejętności. Proces 
sprzedaży przypomina sztafetę: kolejny zawodnik 
może wystartować dopiero po ukończeniu odcinka 
przez poprzedniego. Nad realizacją jednej transakcji 

pracuje zatem kilku sprzedawców, a każdy po wyko-
naniu swojego zadania przekazuje pałeczkę dalej.
 Livespace ułatwia przebieg tego procesu, umożli-
wiając przekazanie działań nad pozyskaniem klienta 
osobie odpowiedzialnej za kolejny etap. Dodatkowo 
wszystkie dane o kontakcie, historia korespondencji 
oraz dodatkowe notatki zebrane są na karcie klienta, 
co usprawnia przepływ informacji w zespole.

Rozwiązania
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Przejęcie pełnej kontroli  
nad procesem

Prezes Q Broker od początku chciał uniknąć mikroza-
rządzania w swojej organizacji, a Livespace tylko mu 
w tym pomógł. Panel administratora umożliwia do-
kładnie to, na czym chciał się skoncentrować: plano-
wanie procesu sprzedaży i monitorowanie wyników 
całej firmy. Livespace wspiera samodzielność han-
dlowców i jednocześnie nadaje ich działaniom pewne 
ramy, dbając o to, aby wykonane zostały wszystkie 
kroki przybliżające ich do wygrania sprzedaży.

Zarządzać można albo nakazo-
wo, albo systemowo. Ja wybra-
łem tę drugą opcję i osiągnąłem 
skuteczność działań sprzedażo-
wych w Q Broker na poziomie 
30%. Jak? Przejąłem kontrolę 
nad procesem sprzedaży, a 
system Livespace - nad pracą 
moich handlowców.”

KAMIL TRUSZKOWSKI 
VICE PREZES ZARZĄDU 
& CO-OWNER Q BROKER 
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Integracja poczty e-mailowej

Zespół Q Broker przyznaje, że odkąd korzysta 
z Livespace, rzadko zdarza im się zaglądać do 
skrzynki e-mailowej. Wszystko za sprawą integracji 
poczty z CRMem i dostępności gotowych szablonów 

maili, znacznie przyspieszających m.in. umawianie 
spotkań. Teraz komunikacja z klientem odbywa się 
z jednego miejsca: Livespace umożliwia wysyłanie 
wiadomości, planowanie całych sekwencji e-maili  
i ich automatyczną wysyłkę, a także zapewnia 
łatwy dostęp do historii korespondencji.

ZAPLANOWANIE

HISTORIA KONTAKTU

Sekwencja (4 kroki, 12 kwi)

Jan Kowalski

Sekwencja w toku

Krok 1, dzień 1 (dzisiaj w godzinach 16:00 - 17:00)

Krok 2, dzień 4 (w poniedziałek w godzinach 10:00 - 11:00)

Krok 3, dzień 7 (19 kwietnia o 12:00)

Krok 4, dzień 10 (22 kwetnia o 12:00)

Dzień dobry!

Dzień dobry Panie Marcinie, kontaktuję się w sprawie...

Dodatkowa funkcjonalność, która może Cię zainteresować!

Cześć {{IMIE}}, nie odpowiedziałaś na naszego ostatniego maila. Czy chcesz dowiedzi...

Tym razem mamy dla Ciebie webinar!

Cześć {{IMIE}}, chcesz sprawdzić jak działa w praktyce nasza platforma?

      Telefon

(dla: Klaudia Kwater), 23 kwietnia 2018, 12:00

teraz

Edytuj
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Powiąż zadanie z kontaktem, sprzedażą lub przestrzenią...

Dodaj przypomnienie Pokaż szczegóły

Anuluj

Nazwa zadania*
Nowe zadanie

Kiedy

Dodaj opis...

Odpowiedzialny

Dodaj i utwórz kolejne Dodaj

Termin nieustalony Jan Kowalski

E-mail Inne Projekt Spotkanie Telefon Urlop

Automatyczne przydzielanie 
zadań

W Q Broker funkcjonują 3 podstawowe procesy 
sprzedaży. Aby każdy z nich zakończył się wygraną, 
konieczna jest realizacja poszczególnych zadań.  
W Livespace wystarczy wyznaczyć je raz i zakwa-
lifikować jako obowiązkowe do wykonania. Podczas 
gdy handlowiec otwiera nową szansę sprzedaży, 
zadania zostają automatycznie do niej przypisane, 
a ten od razu wie, jakie działania powinien podjąć. 
Nie tylko oszczędza to czas, ale eliminuje również 
ryzyko pominięcia ważnego kroku.

Integracja z Daterą

Pierwszy etap procesu sprzedaży w Q Broker opiera 
się na cold callingu. W 99% przypadków jeden telefon 
nie wystarcza – trzeba wykonać ich kilka, często w 
różnych odstępach czasu. Dzięki integracji z Daterą, 
w historii kontaktu w Livespace dostępny jest także 
zapis rozmów telefonicznych. Handlowiec nie musi 
pamiętać wszystkich szczegółów rozmowy – teraz 
może szybko ją odsłuchać. Jest to również przydatne 
w sytuacji, kiedy kontakt musi przejąć ktoś inny. 

Efektywność cold callingu w Q Broker jest wyjątko-
wo wysoka: przy wsparciu Livespace każdy sprze-
dawca wykonuje ponad 40 połączeń dziennie.
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przedstawia

Wypróbuj

O Livespace
Livespace to najlepszy CRM do poukładania 
pracy zespołu sprzedaży, tak by każdy znał 
swój kolejny krok do wygrania zlecenia.

Chcesz dowiedzieć się, jak sprawdzi się 
w Twojej firmie?

Zaufali nam

https://www.livespace.io/pl/?utm_source=livespace&utm_medium=casestudy&utm_campaign=qbroker&utm_content=casestudyqbroker#reg
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