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Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne 

szkolenie pt. „Strategie marketingowe i skuteczny przekaz reklamowy”. 

 

Celem szkolenia jest przekazanie przedsiębiorcom wiedzy i umiejętności na temat zasad 

budowania strategii marketingowej oraz związanej z nią strategii reklamy, by maksymalnie 

zaspokoić potrzeby klientów i zwiększyć tym samym sprzedaż w firmie oraz poprawić 

rozpoznawalność jej produktów i usług. Przedsiębiorcy dowiedzą się jak właściwie planować 

działania reklamowe, by nie marnować swojego czasu i pieniędzy. 

 

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Pankiewicz – trener biznesu, specjalista ds. komunikacji  

w biznesie. Swoją karierę zawodową zaczynał jako dziennikarz telewizyjny, by później zająć 

się marketingiem, public relations i wsparciem sprzedaży. Jako wykładowca akademicki  

i trener, od kilkunastu lat analizuje komunikację wizerunkową przedsiębiorstw oraz pomaga 

w optymalizacji ich działania. Doradza przedsiębiorcom w kwestiach personalnych. 

Zarządzał mediami publicznymi jako zastępca dyr. ds. programowych TVP Szczecin  

oraz wiceprezes Radia Koszalin, a także współtworzył zespół marketingu i wsparcia 

sprzedaży w międzynarodowej firmie informatycznej BLStream.  

 

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w Sali konferencyjnej 

Biura OPZL, przy ul. Reja 6, w Zielonej Górze (sala nr 22). 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w wersji elektronicznej. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem  

przez Uczestnika zapoznania się z Ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP 

i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. 

 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie 

przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie 

go mailem na adres: biuro@opzl.pl. 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panem Maciejem Prządką – tel. (68) 327 18 81  

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

https://pfp.com.pl/md54e_ogolne_warunki_organizacyjne_szkolen_pfp.htm
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Program szkolenia 

„Strategie marketingowe i skuteczny przekaz reklamowy” 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 

 Marketing w firmie - rola i zadania działań marketingowych  

w procesie zdobywania i obsługi klientów. 

 Budowanie wartości dla klienta - metodologia poznawania 

potrzeb klientów i znajdowanie sposobów na ich najlepsze 

zaspokojenie. 

 Segmentacja rynku, analiza SWOT podjętych i planowanych 

działań marketingowych, marketing MIX w praktyce. 

10.30 – 10.45 Przerwa 

10.45 – 12.15 

 Wybrane strategie marketingowe i zakres kosztów ich 

wdrożenia. 

 Budowanie kampanii w mediach społecznościowych.  

 Ustalanie grupy docelowej, zasięgu i kosztów kampanii 

Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin. 

12.15 – 12.45 Przerwa 

12.30 – 14.00 

 Rola reklamy w działaniach firmy. 

 Strategie reklamy powiązane ze strategią marketingu.  

 Tradycyjne i niszowe kampanie reklamowe. 

14.00 – 14.15 Przerwa 

14.15 – 16.00 

● Diagnoza możliwości organizacyjnych firmy, we wdrażaniu 

kampanii marketingowej, praca na rzeczywistych przykładach z sali 

szkoleniowej. 

16.00 Zakończenie szkolenia 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
W BEZPŁATNYM SZKOLENIU 

 

1 

 
 
TEMAT SZKOLENIA 
 

„Strategie marketingowe i skuteczny przekaz 

reklamowy”. 

Prowadzący: Zbigniew Pankiewicz 

2 
1.  

2. DATA SZKOLENIA 
 

16.04.2019, godz.9.00 – 16.00 

3 3. MIEJSCE SZKOLENIA 

 

w Sali konferencyjnej Biura OPZL, przy ul. Reja 6, 

w Zielonej Górze (sala nr 22B). 

4 
4.  

5. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
 

 
 

 

5 

 
NAZWA I ADRES FIRMY 
 

 
 
 

6 
 

NUMER NIP 
 

 
 

7 
 

TELEFON  
 

 
 

8 
 

E-MAIL 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) dla celów 
szkoleniowych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie.  

9 DATA I PODPIS 

 
 
 
 

 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Brak otrzymania takiej 

informacji jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.  UWAGA – odpowiadamy mailowo na każde 
zgłoszenie. Brak informacji zwrotnej z naszej strony prawdopodobnie oznacza, że formularz do nas nie dotarł. W takim 
wypadku prosimy o kontakt telefoniczny. 

2. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo.  
3. Przesłanie niniejszego zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez 

organizatorów.  

4. Fundacja zastrzega sobie prawo niewystawienia zaświadczenia uczestnikom szkolenia, którzy nie uczestniczyli, w co najmniej 
50% czasu danego szkolenia.  

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra 

www.opzl.pl e-mail: biuro@opzl.pl tel . +68 327 18 81    
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