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O szkoleniu

Promocja miasta i gminy na LinkedIn może być skutecznym sposobem na dotarcie do szerokiego grona

odbiorców, w tym potencjalnych inwestorów, turystów i mieszkańców. Wymaga to jednak systematycznej
pracy i podejścia, które skupia się na interesującej i wartościowej treści oraz zaangażowaniu odbiorców.

Social media dla miast i gmin to w obecnych czasach konieczność, ponieważ media społecznościowe są

jednym z najważniejszych kanałów komunikacji z mieszkańcami i potencjalnymi turystami czy inwestorami.

Social media umożliwiają bezpośrednią i szybką komunikację z odbiorcami, a także pozwalają na
skuteczne dotarcie do nowych grup docelowych.

Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedziesz się jak skutecznie korzystać z kanału LinkedIn, by jeszcze

lepiej promować miasta i gminy.

LinkedIn dla jednostek 
samorządu terytorialnego



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

02-844 Warszawa

tel. 690 625 331 

e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl

Siła Social Media

LinkedIn dla jednostek 
samorządu terytorialnego

Social media stały się nieodłącznym elementem życia współczesnego społeczeństwa. Są ważne z wielu

powodów, w tym:

• Komunikacja: Social media umożliwiają łatwą i szybką komunikację między ludźmi, niezależnie od

odległości i czasu. Można szybko przesyłać informacje, wysyłać wiadomości, rozmawiać na czacie, a także

prowadzić wideokonferencje.
• Budowanie relacji: Social media umożliwiają łatwe budowanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi. Dzięki

nim możemy poznać nowych ludzi, nawiązać przyjaźnie, utrzymywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi, a także

dzielić się swoimi doświadczeniami.

• Promocja biznesu: Social media są również ważnym narzędziem do promocji biznesu. Firmy mogą dotrzeć
do szerszej grupy odbiorców poprzez reklamy, kampanie społeczne, konkursy i wiele innych działań.

• Informacja: Social media stanowią również ważne źródło informacji o wydarzeniach na całym świecie. Dzięki

nim możemy na bieżąco śledzić najnowsze wiadomości, pogłoski i plotki.
• Rozrywka: Social media oferują mnóstwo rozrywki w postaci gier, filmów, zdjęć, memów i innych treści

wideo. Dzięki nim można spędzać czas w sposób przyjemny i ciekawy.

Podsumowując, social media są ważne ze względu na swoje znaczenie dla komunikacji, budowania relacji,
promocji biznesu, dostarczania informacji i rozrywki.

Korzyści z udziału w szkoleniu

• Zrozumiesz jakie zasady panują na platformie LinkedIn;

• Poznasz zasady budowy profilu osobistego oraz dla miasta i gminy;
• Dowiesz się jak budować atrakcyjne treści, które zachęcą mieszkańców, turystów i inwestorów do 

interakcji z Twoim profilem;

• Sprawdzisz, jak budować reklamy na LinkedIn;

• Dowiesz się, jak wyciągnąć maksimum korzyści z obecności miasta i gminy na LinkedIn.
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O firmie BUZZcenter

Realizujemy usługi doradcze i szkoleniowe dla firm w Polsce i za granicą.

Realizujemy projekty biznesowe, opierając się na analizach, danych i wnioskach, które są podstawą

do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Wspieramy firmy z różnych branż w układaniu procesów

biznesowych, sprzedażowych i marketingowych, które prowadzą do rozwoju.

Szkolimy i doradzamy w rozwoju biznesu.

Specjalizujemy się w strategicznym doradztwie dla biznesu w obszarze marketingu i sprzedaży. Realizujemy

audyty oraz budujemy strategie rozwoju biznesu. Mamy doświadczenie na wielu rynkach zagranicznych
jak USA, UK, ZEA, Kanada, Francja, Niemcy, Szwecja, Czechy, Słowacja, Litwa, Japonia. Dzielimy

się wiedzą i doświadczeniem realizując bezpłatne szkolenia oraz publikując wartościowe

artykuły i raporty o rynku.

Nasze usługi pomagają optymalizować procesy, realizować cele, zwiększać sprzedaż i rozwijać firmę.

Za co cenią nas Klienci?

• Zawsze zaczynamy od kompleksowej analizy sytuacji.

• Rozumiemy biznes i problemy naszych Klientów.
• Opieramy się jedynie na danych i analizach.

• Wnikliwie analizujemy otoczenie biznesowe i dotychczasowe działania Klienta.

• Kompleksowo realizujemy działania projektowe.

• Zwiększamy skuteczność sprzedaży.
• Dobieramy optymalne narzędzia.
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Kto prowadzi szkolenie?

Kamila Kierzek-Mechło
Ekspert marketingu i strategii, CIM

Strateg, marketer B2B i założycielka BUZZcenter. Od ponad 15 lat związana marketingiem i sprzedażą

w firmach o profilu B2B. Prowadziła międzynarodowe zespoły marketingowe w firmach takich jak AVIVA,
Schneider Electric, Euromaster (Grupa Michelin).

Doradza Klientom w obszarze optymalizacji biznesu dzięki analizie i działaniom marketingowym. Autorka

strategii dla wielu polskich i zagranicznych marek, a także poradników i artykułów branżowych.
Mistrzyni LinkedIn według Magazynu Forbes Women, wykładowca na WSB w Toruniu, prelegentka

i szkoleniowiec.

Absolwentka elitarnego programu Diploma in Professional Marketing (The Chartered Institute
of Marketing) oraz licznych studiów i kursów z obszarów marketingu i komunikacji.

Entuzjastka rozwiązań z obszaru relacji z klientem i ich lojalizacji oraz jakości obsługi klienta.

Fanka wykorzystania LinkedIn i nowoczesnych kanałów komunikacji w biznesie, specjalistka w działaniach
marketingowych dla B2B.



Cena: 300 zł brutto

• Poznaj ekosystem LinkedIn

• Statystyki użytkowników w Polsce, kim są Twoi potencjalni odbiorcy?
• Profil osobisty na LinkedIn

• Sprawdź jaki masz Social Selling Index

• Jak zbudować zasięgi na profile osobistym?

• Budowa sieci kontaktów.
• Jak utworzyć i zoptymalizować stronę firmową dla miasta i gminy?

• Jak angażować odbiorców?

• Budowa wartościowych treści – narzędzia i sprawdzone techniki.

• Planowanie publikacji na LinkedIn
• Konto reklamowe

• Analiza wyników – jak sprawdzić, czy to działa?

• Q&A

Social Media są obecnie jednym z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijającym się kanałem
marketingu online. Szybkość, bezpośredni kontakt oraz dotarcie do właściwych osób to tylko

kilka z przykładowych argumentów, dlaczego prowadzenie social mediów jest wartościowe dla firm? Podczas

szkolenia dowiedz się jakie są inne argumenty przemawiające na korzyść oraz jak zacząć.

Budowanie swojego wizerunku na Social Mediach to już niemalże obowiązek marek, które chcą się liczyć.

Dotyczy to także miast i gmin w naszym kraju.

Warto jednak pamiętać, że prowadzenie firmowych Social Media to nie jedynie opublikowanie od

przypadku do przypadku zdjęć miasta czy informacji z lokalnego wydarzenia. Media Społecznościowe

mają ogromną siłę dotarcia i budowania marki, a odpowiednio przemyślane i zaplanowane pozwolą na
prawdziwą budowę zaangażowania ze strony odbiorców.

Program szkolenia - 5.06.2023 

LinkedIn dla jednostek samorządu terytorialnego

Data: 5.06.2023 Szkolenie online, ClickMeeting

LinkedIn dla jednostek 
samorządu terytorialnego



• Po szkoleniu zorganizujemy sesję Follow-up podczas której odpowiemy na pytania, które pojawiły się w 

codziennej pracy podczas promocji miast i gmin.

Sesja Q&A z trenerami

• Uczestnik każdego szkolenia otrzyma dyplom w formie elektronicznej.

Certyfikat

Firma BUZZcenter jest członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

W naszej pracy stosujemy kodeks dobrych praktyk PIFS.
Posiadamy także certyfikat SUS 2.0., potwierdzający standard usług szkoleniowo-rozwojowych,

który jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach

szkoleniowo-rozwojowych.

Jesteśmy akredytowanym doradcom programu SPEKTRUM, Agencji Rozwoju Pomorza.

Potwierdzenie kompetencji BUZZcenter
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Szkolenie LinkedIn dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzimy w formie warsztatowej. Uczestnicy 

otrzymywać będą zadania praktyczne do wykonania podczas szkolenia oraz w domu. Celem takiej formy jest 
to, by pozyskać maksymalnie praktyczną wiedzą, którą z łatwością można wdrożyć w codziennej pracy.

Forma szkolenie

Uczestnicy otrzymają prezentację w formie pdf po zajęciach oraz pakiet materiałów dodatkowych. 

Materiały dydaktyczne

Szkolenie w formie warsztatowej odbędzie się online we wskazanych terminach na platformie Click Meeting.

Zachęcamy, by uczestnicy mieli słuchawki i mikrofon, w celu lepszej jakości dźwięki.
Niezbędne wymagania techniczne do przeprowadzenia szkolenia:

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 11), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza 
wersja), Linux, Chrome OS.

Kwestie techniczne

BUZZcenter sp. z o.o. Puławska 479 lok. 7
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tel. 515 275 443

e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl



Realizowaliśmy projekty szkoleniowo-doradcze dla

Brałem udział w szkoleniu „Ze strategią łatwiej do celu” prowadzonym przez Kamilę Kierzek-
Mechło i Radosława Mechło. Jak najbardziej polecam udział w ich szkoleniach. Profesjonalna 
organizacja, ciekawy materiał. Dzielność w szkoleniach na najwyższym poziomie 
organizacyjnym i merytorycznym!

- Piotr Werner

Uczestniczyłam w szkoleniu "Ze strategią łatwiej do celu", które prowadziła Kamila Kierzek 
oraz Radosław Mechło. To było bardzo profesjonalnie przygotowane, zaplanowane szkolenie 
z ogromną dawką wiedzy oraz praktycznych wskazówek. Te dwa dni intensywnej pracy 
z Kamilą i Radkiem dały mi nowe spojrzenie na moją firmę, a także na cele, które sobie 
wyznaczyłam.

- Mirosława Zachaś-Lewandowska

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

02-844 Warszawa

tel. 690 625 331 

e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl



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: LinkedIn dla jednostek samorządu terytorialnego
Data i miejsce: 05.06.2023, Warszawa
Cena: 300 PLN brutto

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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