
Program szkolenia

Strategia w marketingu. Praktyczne szkolenie. 

Cena: 2950 zł netto + VAT

Wokół strategii marketingowej narosło wiele 
mitów. Każdy robi strategię, każdy ma ich co 
najmniej kilka, a w praktyce nie ma jej wcale. 

Dobry produkt czy usługa to dopiero początek 
drogi. Walter Landor powiedział, że „produkty 
powstają w fabryce, ale marki powstają w 
umyśle”. Kluczowe jest zatem, by działania 
marketingowe zaplanowane były na bazie 
analizy, by były przemyślane i przede 
wszystkim, by odpowiadały na faktyczne 
potrzeby Klientów.

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym 
szkoleniu, prowadzonym przez praktyków 
marketingu i strategii.

Jak budować marketing oparty na faktach, 
odpowiadający na potrzeby Klienta i jak 
alokować budżety, by widać było ich zwrot? 
Tego właśnie dowiesz się podczas 
dwudniowego szkolenia.

Otoczenie biznesowe firmy

• Strategia biznesowa i jej wpływ na strategię 
marketingową.

• Analiza środowiska biznesowego – obszary 
i metody.

• Koncept i model biznesowy, a strategia 
rynkowa firmy.

• Kluczowe decyzje strategiczne.
• Definiowanie strategii marketingowej.
• Czym strategia jest, a czym nie jest?
• Strategia, a taktyka.
• Jak wygląda dokument strategiczny?
• Co powinno się znaleźć w dokumencie 

strategicznym?

O szkoleniu

• Nauczysz się wykorzystywać efektywnie budżety 
marketingowe.

• Zaczniesz liczyć zwrot z inwestycji marketingowych.
• Pozyskasz więcej Klientów.
• Opracujesz i wdrożysz strategię marketingową.
• Usprawnisz analizę wyników marketingowych.
• Zwiększysz sprzedaż.
• Zwiększysz efektywność i rozpoznawalność swojej 

marki!

Kluczowe korzyści z udziału w szkoleniu

Data: 27-28.03.2023 Miejsce: Warszawa

Analiza punktu wyjścia

• Jak pozyskiwać dane do audytu?
• Analiza makroekonomiczna.
• Analiza mikroekonomiczna.
• Analizy rynku i ocena luki strategicznej.
• Analiza konkurencji.
• Audyt wewnętrzny.
• Rola badań marketingowych.
• Etnografia konsumencka.



BUZZcenter sp. z o.o. Puławska 479 lok. 7

02-844 Warszawa

tel. 515 275 443

e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:
• Materiały szkoleniowe
• Dodatkowe materiały eksperckie
• Formatki wykorzystywane w  strategii
• Listę narzędzi wspierających pracę
• Praktyczne przykłady zastosowana strategii
• 1 godzinę konsultacji po szkoleniu
• Możliwość skonsultowania strategii
• Certyfikat

Strategia marki

• Metody budowania przewagi 
konkurencyjnej w produktach i usługach.

• Value Proposition – budowanie wartości dla 
klientów.

• Mapa percepcji.
• DNA marki.
• Pozycjonowanie marki.

Strategia komunikacji

• Jak budować spójną tożsamość i wizerunek 
marki?

• Wybór optymalnych kanałów.
• Archetypy marki.
• Aspekty wizerunkowe marki.
• Rekomendacje językowe.

Plan marketingowy

• Planowanie marketingowe.
• Opracowanie budżetu.
• Liczenie zwrotu z inwestycji.

Wdrożenie strategii w praktyce

• Warsztaty wewnętrzne.
• Komunikacja wewnętrzna.
• Ekosystem marketingowy.
• Organizacja pracy.
• Współpraca z agencjami.

• 2-dniowe szkolenie, które nie kończy się tego dnia. Masz możliwość komunikacji z trenerami i zadawania im 
pytań przez cały miesiąc po szkoleniu. Dodatkowo możesz wybrać pakiet konsultacja z prowadzącymi.

• Po szkoleniu otrzymasz materiały szkoleniowe oraz materiały dodatkowe, dzięki którym Twoja praca będzie 
bardziej efektywna.

• Szkolenie trwa 16 godzin. W ramach programu odbywają się zajęcia merytoryczne, ćwiczenia samodzielne i 
w zespołach, a na koniec szkolenia sesja Q&A.

• Szkolenie prowadzi Kamila Kierzek-Mechło - ekspert budowania strategii marketingowych i Radosław 
Mechło - ekspert w obszarze sprzedaży, którzy od lat z sukcesem opracowują i wdrażają strategie 
marketingowe.

• Program szkolenia opracowany jest na bazie wielu lat doświadczeń w obszarze 
budowania strategii marketingowych Jest ono bardzo praktyczne, a po jego przejściu uczestnicy będą mieli 
bazę wiedzy i narzędzi, by samodzielnie opracować własną strategię marketingową.

Dodatkowe atuty



Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenie należy wysłać na adres: szkolenia@buzzcenter.pl W razie braku możliwości przesłania karty 
zgłoszeniowej drogą elektroniczną prosimy o kontakt z biurem: tel. +48 515 275 443

Szkolenie: Strategia w marketingu.
Data i miejsce: 27-28.03.2023, Warszawa
Cena: 2950 PLN netto + VAT

Imię i nazwisko uczestnika:

Stanowisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Dane do FV:

NIP:

Adres e-mail, na który mamy wysłać FV:

1.Organizatorem szkolenia jest firma BUZZcenter spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, NIP 123 150
85 32, REGON 521264550, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000954518.

2.W celu udziału w wybranym szkoleniu, Zleceniodawca wypełnia formularz
zgłoszeniowy na stronie www.buzzcenter.pl w formie online lub przesyła skan
poprawnie wypełnionego formularza na adres mailowy: szkolenia@buzzcenter.pl.

3.Organizator potwierdza udział w szkoleniu na podstawie przesłanego formularza
i wystawia stosowny dokument, tj. fakturę VAT na dane wskazane w zgłoszeniu.

4.Osoba podpisująca lub/i przesyłająca formularz zgłoszenia, lub wypełniająca
go w formie online, składając zgłoszenie oświadcza, że została wyraźnie
upoważniona do jego złożenia. Oświadcza także, że posiada pełnię praw
do zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi
szkoleniowej.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego
odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie
zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed wcześniej zakładaną
datą rozpoczęcia szkolenia.

6.Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty pełnego wynagrodzenia jednorazowo
według daty wskazanej na FV, nie później niż na 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem wybranego szkolenia, a jeśli do daty szkolenia zostało mniej,
niż 7 dni roboczych, zapłata nastąpi najpóźniej w dniu przesłania Zleceniodawcy
faktury. W przypadku braku odnotowania wpłaty na koncie Organizatora
najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia szkolenia,
Organizator może nie dopuścić do szkolenia danego uczestnika, za którego ów
płatność nie została uiszczona. Ceny za poszczególne szkolenia wskazane są na
stronie internetowej BUZZcenter www.buzzcenter.pl i są cenami netto za osobę.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

7.Opłata powinna być dokonana przelewem na konto w banku mBank, numer
konta: PL 68 1140 2004 0000 3102 8218 7222, w tytule podany numer FV
i imię oraz nazwisko uczestnika.

8.Brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia z zapłaty umówionego wynagrodzenia.
9.W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować

FV o naliczone rabaty.
10.Cena szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingu oraz

kosztów dodatkowych związanym z udziałem uczestnika szkolenia w wybranym
szkoleniu.

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i warunkami uczestnictwa w szkoleniu
i akceptuje je.

• Polityka prywatności dostępna jest na stronie https://buzzcenter.pl/polityka-
prywatnosci/

• Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie 
https://buzzcenter.pl/regulamin-szkolen/

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest firma BUZZcenter spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, NIP 123 150
85 32, REGON 521264550, KRS 0000954518. Przetwarzanie Państwa danych
odbywa się w celu właściwego przeprowadzenia szkolenia i czynności związanych
z rejestracją. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich brak
uniemożliwi realizacje szkolenia. Pełna polityka prywatności dostępna
jest na stronie https://buzzcenter.pl/polityka-prywatnosci/

Oświadczam, że jestem upoważniony/upoważniona do złożenia powyższego
zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Pytania i wątpliwości
BUZZcenter
e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl
tel. +48 515 275 443

Data Podpis

Warunki zgłoszenia
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