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IDEA PROGAMU - AKADEMIA SPRZEDA?Y:

Dzia?ania marketingowo-sprzeda?owe s? bardzo wa?ne w funkcjonowaniu i rozwoju
prowadzonego przez dan? organizacj? biznesu. Zarówno kontakt z rynkiem, czyli otoczeniem,
w którym organizacja dzia?a, jak i kontakt z klientem czy beneficjentem maj? ogromne
znaczenie dla prowadzenia sprzeda?y wytwarzanych produktów b?d? us?ug, a co za tym idzie
— zarabiania.

 

 

Program dedykowany jest wszystkim osobom, które:

przygotowuj? si? do obj?cia stanowisk zwi?zanych ze sprzeda??, obs?uga klienta oraz/lub
zarz?dzaniem,
s? do?wiadczeni w sprzeda?y/obs?udze klienta oraz zarz?dzaniu ale chc? dalej rozwija? swoje
kompetencje,
maj? do?wiadczenie w sprzeda?y oraz/lub zarz?dzaniu, a zale?y im na uporz?dkowaniu
dotychczasowej wiedzy oraz umiej?tno?ci, dodatkowo szukaj? inspiracji do rozwoju
zawodowego.

 

SESJA 2:

ORGANIZACJA SPRZEDA?Y

TERMIN: 26.03.2018 (poniedzia?ek),

GODZINA: 10-14,
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MIEJSCE: Siedziba WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, Pozna?).

Cel: zarz?dzanie procesem sprzeda?y przez pryzmat stawianych sprzeda?y celom i
niezb?dnych kompetencji organizacji z tym zwi?zanych wobec rynku

Zakres tematyczny:

Przedsi?biorstwa handlowe oraz us?ugowe kiedy? i dzi?;
Istota sprzeda?y oraz jej organizacja w przedsi?biorstwach;
Zachowania nabywców;

 

ZG?OSI? SI? NA CYKL MO?ESZ NA 3 RÓ?NE SPOSPOBY:

1. poprzez formularz on-line, dost?pny pod adresem: http://wrk.org.pl/akademia-sprzedazy-
przedsiebiorstwa-spolecznego-sesja-1-zarzadzanie-produktem-1-marca-2018-r/

2. telefonicznie, nr tel.: 61 62 32 145

3. e-mailowo: doradztwo@wrk.org.pl, szkolenia@wrk.org.pl

Wi?cej informacji pod adresem: www.wrk.org.pl

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Zwi?zek Organizacji Pozarz?dowych (federacja WRK) jest
najwi?kszym zwi?zkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszaj?cym ponad 200 organizacji
pozarz?dowych (fundacji, stowarzysze?) z ca?ego regionu. W sektorze pozarz?dowym
dzia?amy od ponad 25 lat. Swoimi dzia?aniami wsparli?my ju? kilka tysi?cy organizacji.
Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja dzia?amy m.in. na rzecz:

wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i dzia?aczy spo?ecznych,
uruchamiania nowych spo?ecznych inicjatyw, rozwoju i wspó?pracy mi?dzy organizacjami,
wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji spo?eczno?ci lokalnych,
budowania kultury dialogu pomi?dzy organizacjami a administracj? ró?nego szczebla.
Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy prac? 17
Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy si? w:

we wzmacnianiu, zak?adaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych,
w animacji aktywno?ci spo?ecznej i wolontariacie,
w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszka?ców.
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W 2012 r. stworzyli?my i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji
Pozarz?dowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udost?pnionym przez M. Pozna?).
Dzia?ania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 s? wspierane przez miasto Pozna?.
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