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Szkolenie:  Specjalista ds. marketingu internetowego i sprzedaży on-line, przedstawiciel handlowy ds. 
zdalnego kontaktu z klientem  

data godziny ilość osób moduł miejsce szkolenia 

23.08.2021 08:00-16:00 

7 

Marketing internetowy.  
Sebastian Uhura   

Szkolenie on-line 

24.08.2021 08:00-16:00 

Aktywna sprzedaż bezpośrednia i 
z wykorzystaniem narzędzi on-
line.  
Sebastian Uhura  
  

25.08.2021 08:00-16:00 
Typologia klientów i techniki 
skutecznej sprzedaży.  
Sebastian Uhura   

26.08.2021 08:00-16:00 
Pakiet MS Ofiice jako narzędzie 
sprzedaży.  
Adam Pepliński   

27.08.2021 08:00-16:00 Programy graficzne w sprzedaży.  
Adam Pepliński   

30.08.2021 08:00-16:00 
Strategia sprzedaży z 
wykorzystaniem social mediów 
Anna Łaszcz  

31.08.2021 08:00-16:00 Reklama w internecie.  
Adam Pepliński   

01.09.2021 08:00-16:00 
Cele sprzedażowe i psychologia 
sprzedaży, psychologia marki 
Anna Łaszcz  

02.09.2021 08:00-16:00 

Komunikacja z klientem w 
kanałach zdalnych.  
Karolina Wirska   
 

03.09.2021 08:00-12:00 
Autoprezentacja i kreowanie 
wizerunku firmy w Internecie. 
Karolina Wirska   
  

06.09.2021 08:00-16:00 

Specyfika pracy na stanowisku 
specjalisty ds. marketingu 
internetowego i sprzedaży on-
line, przedstawiciel handlowy ds. 
zdalnego kontaktu z klientem  
Karolina Wirska   

 



 

 

 

 

07.09.2021 08:00-16:00 
Indywidualne strategie 
sprzedażowe.  
Karolina Wirska 

 

08.09.2021 08:00-16:00 

Trudne sytuacje sprzedażowe i 
radzenie sobie ze stresem.  
Anna Łaszcz 
  

  
 
 

 

Szkolenie zaplanowane w formie on-line.  

Szkolenie prowadzone będzie na platformie Clickmeeting, której wszystkie funkcje odpowiadają potrzebom 
związanym z przeprowadzeniem szkolenia w formie zdalnej, i spełniają wymagania związane z obowiązkiem 
beneficjenta do odpowiedniego udokumentowania obecności i aktywności uczestniczek i uczestników 
szkolenia.  

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali przeszkoleni odnośnie obsługi platformy oraz jej funkcjonalności. 
Platforma jest i będzie udostępniona wszystkim uczestniczkom i uczestnikom szkolenia bezpłatnie, z 
zapewnieniem ciągłej dostępności obsługi i pomocy technicznej w przypadku jakichkolwiek problemów. 

Platforma szkoleniowa zapewnia pełną kontrolę nad uczestniczkami i uczestnikami szkolenia, tzn. osoba 
prowadząca szkolenie może kontrolować obecność i aktywność uczestniczek i uczestników szkolenia przez 
cały czas trwania szkolenia. 

Obecność i aktywność uczestniczek i uczestników szkolenia będzie archiwizowana poprzez narzędzia i funkcje 
platformy.  

Przez cały czas trwania szkolenia monitorowany będzie czas logowania uczestniczek i uczestników. Każdego 
dnia szkolenia z systemu będzie generowany raport obecności i aktywności uczestniczek i uczestników. 
Ponadto, beneficjent będzie otrzymywał od uczestniczek i uczestników szkolenia potwierdzenia obecności za 
pomocą poczty elektronicznej. 

 

 

Grudziądz, 20.08.2021 r. 
Aktualizacja: 27.08.2021 r. 


