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Szanowni Państwo, 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP) oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jako partnerzy Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Jak stworzyć i prowadzić 

z zyskiem sklep internetowy”. 

 

Celem szkolenia jest  

 poznanie zasad tworzenia zyskownych sklepów internetowych,     

 poznanie metod zwiększania konwersji e-sklepu, 

 poznanie metod oceny jakości e-sklepu.   

Szkolenie jest przeznaczone dla  

 właścicieli i zarządzających małych i średnich firm, planujących prowadzić e-sklep lub chcących 

zwiększyć dochody z posiadanego e-sklepu,    

 osób prowadzących e-sklep, chcących poprawić skuteczność swoich działań.  

Szkolenie łączy wykład z warsztatem. Uczestnicy poznają nowe treści podczas prezentacji, analizy case-ów, 

dyskusji oraz nabywają umiejętności podczas ćwiczeń. Metody pracy są dopasowywane do potrzeb i preferencji 

uczestników. Treści szkoleniowe odnoszą się do biznesów, reprezentowanych przez uczestników.   

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy 

otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – możliwość pobrania zaświadczenia o uczestnictwie. 

 

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Łukaszuk. Doświadczony trener i konsultant. Specjalizuje  

się  w zarządzaniu sprzedażą, w tym, w wykorzystywaniu technologii do rozwoju i optymalizowania sprzedaży 

Jest praktykiem biznesu. Ma doświadczenie w  integrowaniu działań sprzedażowych w online i w realu  

oraz w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w internecie. Pracuje dla start-up-ów, korporacji  

i MŚP. Prowadzi firmę konsultingową lukaszuk.com oraz bloga o zarządzaniu sprzedażą 

 

Szkolenie odbędzie się 26 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00  przy ul. Dworcowej 81B  

w sali D10 w Bydgoszczy. 

 

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 tylko 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. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

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
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Program szkolenia  
 

Jak stworzyć i prowadzić z zyskiem sklep internetowy?  
Warsztaty dla małych i średnich firm 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie i wprowadzenie do szkolenia. 

 

 9.15 – 10.45 

 

1. Dopasowanie e-sklepu do potrzeb rynku i wymogów konkurencyjności.   

2. Funkcjonalne wymogi nowoczesnego e-sklepu.  

 

10.45 – 11 00 Przerwa 

 

11.00 – 12.30 

 

1. Dopasowanie e-sklepu do potrzeb odbiorców. 

2. Dopasowanie e-sklepu do celów i zasobów firmy. 

12.30 – 13.00 Przerwa 

 

13.00 – 14.30 

 
Metody oddziaływania na odbiorcę podczas obecności w e-sklepie.  

 
 

14.30 – 14.45 Przerwa 

 

14.45 – 16.00 

 

 
1. Stosowanie up i cross selling-u w ecommerce. 
2. Metody mierzenia skuteczności sprzedażowej e-sklepu 

 

16.00 Zakończenie szkolenia 


