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O szkoleniu

Promocja miast i gmin to proces zwiększania świadomości o danej miejscowości i zachęcania turystów,

inwestorów oraz mieszkańców do odwiedzania, inwestowania i zamieszkania w danym miejscu.
Istnieją różne sposoby promowania miast i gmin, w tym:

• Kampanie reklamowe - wykorzystanie różnych mediów, takich jak telewizja, radio, prasa i Internet,

do promowania miasta lub gminy.
• Strony internetowe - stworzenie strony internetowej, która zawiera informacje o atrakcjach

turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i biznesowych, infrastrukturze, mieszkalnictwie, itp.

• Wydarzenia kulturalne - organizacja festiwali, koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych,

które przyciągają turystów i promują kulturę miasta lub gminy.
• Inwestycje w infrastrukturę - rozwój i modernizacja infrastruktury, takiej jak drogi, sieci komunikacyjne,

parki i rekreacyjne, może przyciągnąć inwestorów i poprawić jakość życia mieszkańców.

• Partnerstwa z biznesem - nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami
może przyciągnąć inwestorów i zwiększyć zatrudnienie w mieście lub gminie.

• Kampanie społeczne - promowanie idei związanych z ochroną środowiska, zdrowiem, kulturą, edukacją

itp. może przyciągnąć ludzi, którzy są zainteresowani takimi kwestiami.

CYKL: Skuteczna promocja miast i gmin.
Certyfikowane szkolenie.

Wszystkie te sposoby mogą przyczynić się do zwiększenia
atrakcyjności miasta lub gminy, co z kolei przyciągnie turystów,

inwestorów i nowych mieszkańców.

Podczas cyklu szkoleń "Skuteczna promocja miast i gmin"
dowiesz się jak zbudować strategia promocji, jak opracować

i wdrożyć plan, policzyć zwrot z inwestycji i pozyskać dodatkowe

środki na działania. Na pełen cykl szkolenia Skuteczna promocja

miast i gmin składają się cztery bloku. Uczestnicy mogą dowolnie
wybierać interesujące ich programy szkoleniowe lub przejść pełen

cykl. Szkolenie dopasowujemy pod potrzeby miast i gmin,

tak by pracownicy działów promocji pozyskali nowoczesną wiedzą,
która da wsparcie w codziennej pracy.
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Korzyści z udziału w szkoleniu

• Pozyskasz wiedzę, która pomoże zbudować skuteczną strategię promocji miast i gmin.

• Poznasz najnowsze trendy w marketingu oraz profesjonalne narzędzia, które pozwolą tworzyć spójny 
wizerunek miasta i gmin.

• Zdobędziesz wiedzę jak budować wizerunek miasta i gminy wśród mieszkańców, turystów, 

partnerów, inwestorów i kontrahentów.

• Wprowadzisz szereg nowoczesnych narzędzi i technik marketingowych do działań w sektorze 
administracji publicznej.

• Poznasz efektywne narzędzi i techniki budowy komunikacji i promocji w instytucji publicznej.

"Skuteczna promocja miast i gmin" to cykl 4 szkoleń dedykowanych dla osób, które odpowiadają
za promocję i rozwój miast i gmin.

Cykl szkoleń

Na pełen cykl szkolenia „Skuteczna promocja miast i gmin” składają się cztery bloku. Uczestnicy mogą

dowolnie wybrać interesujące ich pojedyncze szkolenia lub przejść pełen program:

• 03.04.2023 – Strategia promocji dla miast i gmin.

• 12.04.2023 – Jak skutecznie realizować działania promocyjne?

• 25.04.2023 – Badania marketingowe w promocji miast i gmin.
• 08.05.2023 – Skąd brać środki i jak pozyskiwać partnerów do promocji?

WEŹ UDZIAŁ W PEŁNYM CYKLU SZKOLEŃ. ODBIERZ CERTYFIKAT W FORMIE 

DRUKOWANEJ ORAZ ZESZYT MARKETERA, KTÓRY UŁATWI CI PROMOCJE TWOJEGO 

MIASTA LUB GMINY!

CYKL: Skuteczna promocja miast i gmin.
Certyfikowane szkolenie.
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Cena szkolenia

Uczestnicy otrzymają

• Maksymalnie praktyczne szkolenie warsztatowe 4 x 4h szkoleniowe po 60 minut (uczestnik wybiera

w ilu szkoleniach bierze udział).
• Ćwiczenia, warsztaty, zadania do wykonania, dzięki którym utrwalisz wiedzę.

• Szkolenie w formule online na platformie ClickMeeting.

• Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

• Pakiet dodatkowych materiałów i raportów.
• Sesja Q&A.

• Sesje follow-up z trenerami po szkoleniu, podczas których możesz zadać pytania.

• Certyfikat drukowany po całym cyklu szkoleń.

CYKL: Skuteczna promocja miast i gmin.
Certyfikowane szkolenie.

Data Nazwa szkolenia Czas Cena

03.04.2023 Strategia promocji dla miast i gmin. 9:00-13:00
4h szkoleniowe po 60 min

300 zł brutto

12.04.2023 Jak skutecznie realizować działania 
promocyjne?

9:00-13:00
4h szkoleniowe po 60 min

300 zł brutto

25.04.2023 Badania marketingowe w promocji 
miast i gmin.

9:00-13:00
4h szkoleniowe po 60 min

300 zł brutto

08.05.2023 Skąd brać środki i jak pozyskiwać 
partnerów do promocji?

9:00-13:00
4h szkoleniowe po 60 min

300 zł brutto



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

02-844 Warszawa

tel. 690 625 331 

e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl

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.
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Kto prowadzi szkolenie?

Radosław Mechło
Ekspert digital marketing, Dimaq

Handlowiec z zamiłowania, cybernetyk z wykształcenia, który skutecznie łączy swoją wiedzę i kompetencje,

by doradzać Klientom w obszarze sprzedaży i pozyskiwania Klientów. Ponad 12 lat w świecie marketingu
i reklamy dały mu podwaliny do świadomego podejmowania decyzji o inwestycjach marketingowych

i biznesowych.

Absolwent cybernetyki na Wojskowej Akademii Technicznej, Marketingu i Zarządzania w szkole VIZJA.
Posiada dyplom Dimiaq Proffesional. Obecnie realizuje program Strategic Thinking w International Institute

for Management Developmentw Szwajcarii.

W swoim doświadczeniu zawodowym ponad 7 lat zarządzał agencją marketingu zintegrowanego, obsługiwał
kluczowych partnerów biznesowych w wydawnictwie Ringier Axel Springer, a także zarządzał europejskim

marketingiem w firmie Cloudity.

Fun podróży backpackerskich, lotnictwa, LEGO oraz analitycznego myślenia.



Cena: 300 zł brutto

• Nowoczesny marketing – na czym polega i jak wykorzystać go w strategii miast i gmin.

• Czym jest a czym nie jest strategia?
• Jak budować wizerunek miast i gmin?

• Pozyskiwanie danych do strategii.

• Z jakich narzędzi korzystać podczas promocji miast i gmin?

• Grupa docelowa – jak ją określić i lepiej poznać?
• Dobór kluczowych kanałów komunikacji.

• Budowa strategii krok po kroku.

• Kogo zaangażować w proces budowy strategii?

• Wdrożenie strategia, czyli plan operacyjny.

Strategia to plan działania, który pomaga osiągnąć określone cele. Bez strategii, działania prowadzone
są bez celu lub bez jasno określonej drogi do celu. Dlatego warto zacząć od strategii, ponieważ:

• Umożliwia określenie celów: strategia pomaga określić, co chcemy osiągnąć. Dzięki temu możemy skupić

się na tym, co naprawdę ważne i wyznaczyć konkretne cele.

• Pozwala na zdefiniowanie kierunku działań: strategia pomaga określić, jakie kroki należy podjąć,
aby osiągnąć cele.

• Ułatwia podejmowanie decyzji: strategia umożliwia dokładne zdefiniowanie celów, co ułatwia

podejmowanie decyzji w trakcie realizacji działań. Dzięki temu wiemy, co jest najważniejsze, a co można
odłożyć na później.

• Minimalizuje ryzyko: strategia pomaga uniknąć błędów i minimalizuje ryzyko podejmowania działań

bez planu. Pozwala na przewidywanie potencjalnych problemów i przygotowanie się na nie.

• Wspiera monitorowanie postępów: strategia umożliwia ustalenie kryteriów sukcesu i pomaga
w monitorowaniu postępów w realizacji celów. Dzięki temu możemy na bieżąco analizować,

czy podejmowane przez nas działania przynoszą oczekiwane efekty.

Podsumowując, warto zacząć od strategii, ponieważ umożliwia ona skuteczne i efektywne osiąganie

celów, minimalizowanie ryzyka oraz dokonywanie mądrych decyzji w procesie promocji miast i gmin.

Program szkolenia 1 - 03.04.2023 

Strategia promocji dla miast i gmin.

Data: 3.04.2023 Szkolenie online, ClickMeeting

CYKL: Skuteczna promocja miast i gmin.
Certyfikowane szkolenie.



Cena: 300 zł brutto

• Rola nowoczesnych kanałów komunikacji w procesie budowy skutecznej strategii promocji miast i gmin.

• Social Media w promocji miast i gmin. Jakie kanały wybrać i jak zbudować plan komunikacji w mediach
społecznościowych?

• E-mail marketing w promocji miast i gmin.

• Grafika, tekst czy wideo - jak komunikować się, by dotrzeć do odbiorców?

• Jak budować angażujący content?
• Jak przyciągnąć partnerów, czyli o wartościach i wyróżnikach.

• Budowa planu marketingowego promocji miasta i gminy.

Realizacja działań promocyjnych dla miast i gmin wymaga strategicznego podejścia, które pozwoli osiągnąć 

zamierzone cele. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które mogą pomóc w skutecznej realizacji działań:

• Określ cel kampanii: najpierw należy określić cel kampanii promocyjnej. Czy ma ona na celu 
przyciągnięcie turystów, mieszkańców lub inwestorów? 

• Zdefiniuj grupę docelową: kolejnym krokiem jest zdefiniowanie grupy docelowej kampanii. 

Czy są to turyści, studenci, inwestorzy czy mieszkańcy? Dobrze zdefiniowana grupa docelowa pozwoli 

na precyzyjne określenie sposobów dotarcia do niej.
• Wybierz kanały promocji: istnieje wiele kanałów, które można wykorzystać w kampanii promocyjnej, 

takich jak media społecznościowe, reklama w internecie, ulotki, plakaty, broszury, spoty reklamowe itp. 

Wybór kanałów powinien być dostosowany do grupy docelowej i celów kampanii.
• Stwórz wartościową treść: treść kampanii powinna być wartościowa, przyciągająca uwagę i dostosowana 

do grupy docelowej. Ważne jest, aby podkreślić unikalne cechy miasta lub gminy i pokazać, dlaczego warto 

tam przyjechać, mieszkać czy inwestować.

• Planuj regularne aktywności: promocja miasta lub gminy wymaga regularnej aktywności, aby utrzymać 
zainteresowanie i przyciągnąć nowych odbiorców. 

• Mierz skuteczność kampanii: warto mierzyć skuteczność kampanii, aby dowiedzieć się, co działa, 

a co nie. Można wykorzystać narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, aby śledzić ruch na stronie 
internetowej lub media społecznościowe, aby ocenić zasięg i zaangażowanie.

Program szkolenia 2 - 12.04.2023 

Jak skutecznie realizować działania promocyjne dla miast i gmin?

Data: 12.04.2023 Szkolenie online, ClickMeeting

CYKL: Skuteczna promocja miast i gmin.
Certyfikowane szkolenie.



Cena: 300 zł brutto

• Dlaczego warto realizować badania marketingowe?

• Czy zawsze jest to bardzo drogie?
• Jak realizować badania samodzielnie?

• Metody badań marketingowych.

• Dobór próby badawczej.

• Konstrukcja scenariusza badania.
• Z jakich narzędzi (płatnych i bezpłatnych) korzystać?

• Wyniki badań i co dalej?

Badania marketingowe są bardzo ważnym narzędziem w promocji miast i gmin. Pozwalają one na poznanie

potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, a także na określenie najskuteczniejszych metod promocji.

Jakie metody wybrać?
Badania rynku pozwalają na poznanie preferencji, zachowań i potrzeb grupy docelowej. Dzięki nim można

poznać, co jest dla mieszkańców i turystów najważniejsze, jakie są preferencje dotyczące produktów, usług,

atrakcji i wydarzeń.

Badania satysfakcji klienta pozwalają na poznanie opinii na temat jakości usług, produktów, atrakcji,
czy wydarzeń organizowanych przez miasto lub gminę. Dzięki nim można dowiedzieć się, co działa dobrze,

a co wymaga zmian i ulepszeń.

Badania konkurencji pozwalają na poznanie mocnych i słabych stron innych miast i gmin. Dzięki nim można
znaleźć unikalne cechy miasta lub gminy i wykorzystać je w promocji.

Badania wizerunkowe pozwalają na poznanie, jakie skojarzenia i opinie mają ludzie na temat miasta

lub gminy. Dzięki nim można ocenić siłę i słabości wizerunkowe, a także znaleźć sposoby na poprawę

wizerunku.

Badania marketingowe są niezwykle ważne w promocji miast i gmin. Dzięki nim można poznać grupę

docelową, poznać konkurencję, poprawić wizerunek oraz ocenić skuteczność działań promocyjnych.

Program szkolenia 3 - 25.04.2023 

Badania marketingowe w promocji miast i gmin.

Data: 25.04.2023 Szkolenie online, ClickMeeting

CYKL: Skuteczna promocja miast i gmin.
Certyfikowane szkolenie.



Cena: 300 zł brutto

• Planowanie budżetu promocji miasta i gminy.

• Jak stawiać i konstruować cele?
• Jak tworzyć prezentację miasta i gminy oraz ofertę współpracy?

• Metody pozyskiwania środków na promocję?

• Budowanie partnerstwa.

• Skąd pozyskać dane partnerów?
• Skuteczne narzędzia w pozyskiwaniu środków do promocji miast i gmin.

• Model biznesowy - dlaczego jest tak ważny i jak go zbudować?

Środki na promocję miast i gmin można pozyskiwać z różnych źródeł, a sposoby pozyskiwania partnerów 

zależą od celów i potrzeb konkretnego miasta lub gminy.

• Budżet miasta lub gminy: pierwszym źródłem środków na promocję miasta lub gminy jest budżet 
samorządu. W budżecie można przewidzieć środki na działania promocyjne, takie jak kampanie 

reklamowe, organizację imprez kulturalnych czy inwestycje w infrastrukturę turystyczną.

• Dotacje: miasta i gminy mogą ubiegać się o dotacje na promocję turystyczną i kulturalną z różnych źródeł, 

takich jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki czy Wojewódzkie 
Urzędy Marszałkowskie.

• Współpraca z partnerami biznesowymi może przynieść korzyści zarówno dla miasta lub gminy, 

jak i dla partnerów. Firmy mogą angażować się w promocję miasta lub gminy, poprzez sponsoring 
wydarzeń, reklamę czy budowę infrastruktury turystycznej.

• Crowdfunding to sposób pozyskiwania środków na promocję miasta lub gminy poprzez finansowanie 

ze strony mieszkańców i turystów. 

• Granty: to forma dotacji, która umożliwia pozyskanie środków na określone cele lub projekty. 
Miasta i gminy mogą ubiegać się o granty na różne cele, w tym na promocję turystyczną, kulturalną 

czy ochronę dziedzictwa kulturowego.

Podsumowując, środki na promocję miast i gmin można pozyskiwać z różnych źródeł, a sposoby 

pozyskiwania partnerów zależą od celów i potrzeb konkretnego miasta lub gminy. 

Program szkolenia 4 - 8.05.2023 

Skąd brać środki i jak pozyskiwać partnerów do promocji miast i gmin?

Data: 8.05.2023 Szkolenie online, ClickMeeting

CYKL: Skuteczna promocja miast i gmin.
Certyfikowane szkolenie.



• Na zakończenie każdego dnia szkoleniowego przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi, dzięki czemu 

uczestnicy będą mogli pogłębić zdobytą wiedzą i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.
• Po szkoleniu zorganizujemy również 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.

• Po ukończeniu pełnego cyklu czterech szkoleń uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte
umiejętności, w formie drukowanej. 

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

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

02-844 Warszawa

tel. 690 625 331 

e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl



Cykl szkoleń Skuteczna promocja miast i gmin 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 promocji 

miasta i gminy. 

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

03.04.2023, godz. 9:00-13:00 – Strategia promocji dla miast i gmin.

12.04.2023, godz. 9:00-13:00 – Jak skutecznie realizować działania promocyjne?

25.04.2023, godz. 9:00-13:00 – Badania marketingowe w promocji miast i gmin.

8.05.2023, godz. 9:00-13:00 – Skąd brać środki i jak pozyskiwać partnerów do promocji?

Terminy szkoleń

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

02-844 Warszawa

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

Imię i nazwisko uczestnika:

Stanowisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Dane do FV wraz z 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.
11.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.

Data Podpis

Warunki zgłoszenia

WYBIERAM SZKOLENIE

03.04.2023, godz. 9:00-13:00 – Strategia promocji dla miast i gmin. Koszt: 300 zł

12.04.2023, godz. 9:00-13:00 – Jak skutecznie realizować działania promocyjne? Koszt: 300 zł

25.04.2023, godz. 9:00-13:00 – Jak skutecznie realizować działania promocyjne? Koszt: 300 zł

8.05.2023, godz. 9:00-13:00 – Jak skutecznie realizować działania promocyjne? Koszt: 300 zł
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