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Szanowni Państwo, 

 

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

i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako 

partnerzy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości mają przyjemność zaprosić Państwa  

na bezpłatne szkolenie pt. „Public Relations - zasady współpracy z otoczeniem”. 

 

Celem szkolenia jest nauczenie przedsiębiorców jak budować relacje z otoczeniem, w szczególności  

z mediami, by w ten sposób wzmocnić wizerunek firmy i zwiększyć jej rozpoznawalność. Dzięki 

właściwie budowanym relacjom z otoczeniem: klientami, dostawcami, kooperantami rośnie pozycja 

rynkowa firmy oraz zwiększają się możliwości osiągania zysku z prowadzonej działalności. 

 

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Pankiewicz dyplomowany trener biznesu, specjalizujący  się  

w tematyce zarządzania, komunikacji i marketingu. Swoje doświadczenie zdobywał  

przez wiele lat, jako dziennikarz telewizyjny i wykładowca szczecińskich uczelni. Zarządzał 

regionalnymi mediami publicznymi, współtworzył zespół marketingu i wsparcia sprzedaży    

w międzynarodowej firmie informatycznej. Na sali szkoleniowej spędził ponad tysiąc godzin pracując  

z ludźmi, których łączy jedna cecha - chcą inwestować w siebie. 

 

Szkolenie odbędzie się 22 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w Gdyńskim Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości, przy u. 10 Lutego 24 (sala 107, 1 piętro) w Gdyni. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa za pośrednictwem 

formularza. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  

e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika 

zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich 

zastosowanie. 

 

Zapraszamy serdecznie! 

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp


 

 
ZETOM-CERT 

 

ISO 9001 
 

 
Program szkolenia 

„Public Relations - zasady współpracy z otoczeniem” 
 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 

● Wprowadzenie do public relations - czyli kto może korzystać z narzędzi 
PR 
● Funkcje i zadania PR. 

● Grupa docelowa działań PR 

10.30 – 10.45 Przerwa 

10.45 – 12.15 

● Jak zaistnieć w mediach - budowanie relacji z mediami 
● Media relations - zasady współpracy z dziennikarzami 
● Blogosfera i informacyjne portale internetowe - nowy wymiar lokalnych 
mediów 
● Przygotowanie informacji na potrzeby mediów - co zainteresuje media a 
co nie? 

● Metody zjednywania sobie dziennikarzy, budowanie długofalowych relacji 

● Współpraca z influencerami  

12.15 – 12.45 Przerwa 

12.30 – 14.00 

● Organizacja konferencji prasowych 
● Zasady organizacji eventów medialnych 

● Przygotowanie się do wywiadu prasowego – warsztat 

● Najczęstsze błędy w działaniach PR 

14.00 – 14.15 Przerwa 

14.15 – 16.00 ● Reagowanie w sytuacji kryzysowej, studium przypadków 
● Zasady etyczne w PR 

16.00  
Zakończenie szkolenia 

 

 


