
    

 

 

Szanowni Państwo, 
 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucja wspierająca rozwój mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie on-line w formie warsztatów pt. 
 

„Jak stworzyć skuteczną stronę internetową?”  
Warsztaty dla małych i średnich firm 

 

Celem szkolenia jest:  

✓ poznanie zasad tworzenia skutecznych stron internetowych, realizujących cele biznesowe firmy,    

✓ poznanie metod i technik tworzenia wysokiej funkcjonalności strony dla użytkownika,  

✓ poznanie metod i technik wywierania wpływu na użytkownika podczas jego obecności na stronie 

internetowej, 

✓ poznanie metod zwiększania konwersji strony,   

✓ poznanie narzędzi i metod oceny skuteczności biznesowej strony internetowej.   

 

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. 

 

Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować 

zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach. 

 

Szkolenie odbędzie się 15 lipca 2020r. (środa) w godzinach od 10.00 do 13.15. 

 

Warsztaty odbędą się przy użyciu platformy Zoom. Platforma Zoom jest niezależnym  

od organizatora narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach 

problemów technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio z jego dostawcą.    

Wymagania sprzętowe dla uczestników warsztatów to słuchawki z mikrofonem, kamera 

internetowa; zainstalowana platforma zoom.us oraz konto na platformie. Szkolenie ma charakter 

warsztatów – prosimy o aktywne uczestnictwo. Link do pokoju zostanie przesłany do zaakceptowanego 

uczestnika w osobnej wiadomości e-mail.  

 

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. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z 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! 
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