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Załącznik nr 1 do zapyta ofertowego 7/2018 z dnia 22.03.2018 
Zestawienie szkoleń (do zapoznania się przez Wykonawcę) 

 

  
 
Zadanie 2 
Szkolenie menadżerskie. 
• Dobry kierownik (z punktu widzenia podwładnego). 
• Specyfikacja pracy kierownika – dowódca czy nauczyciel? 
• Interesy pracownika, zespołu i kierownika (trudne pytania, pytania otwarte i zamknięte, 

parafraza). 
• Dobry pracownik (typy pracowników, osobowości). 
• Motywowanie pracowników, czyli jak dobierać zadania do ludzi i ludzi do zadań. 
• Dobra grupa, czyli jak dobierać ludzi do zespołu. 
• Błędy popełniane przez kierowników w zarządzaniu grupą (szukanie nowych rozwiązań). 
• Trudne sytuacje w pracy kierownika (rozmowa dyscyplinująca, informacja zwrotna negatywna 

i pozytywna, podejmowanie decyzji). 
• Expose szefa – wczoraj kolega dziś kierownik – przygotowanie do nowej roli. 

 
Szkolenie na temat technik sprzedaży. 
• Zasady budowania relacji z „nowym klientem”. 
• Rozmowa z klientem. 
• Techniki sprzedażowe. 
• Motywatory zakupowe. Narzędzia i techniki analizy w rozmowie z klientem. 
• Badanie potrzeb. 
• Obiekcje i wątpliwości. 
• Strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 
• Nazwanie i skategoryzowanie obiekcji, wyszukiwanie metod na „przepracowanie” ich z 

klientem. 
• Finalizacja sprzedaży. Klient, a źródło rekomendacji. 
• Domykanie sprzedaży. 

Szkolenie na temat technik negocjacji. 
• Aktywna sprzedaż przez telefon 
• Etapy sprzedaży a negocjacje 
• Przygotowanie do negocjacji – strategia na rozmowę 
• Język korzyści klienta (potrzeby) 
• Motywy i hamulce zakupu 

Zadanie Nazwa szkolenia 
Ilość osób i ilość 
grup 

godz./gr suma 

2 

Szkolenie menadżerskie. 6 os. 1 gr po 6 os. 16 16 

Szkolenie na temat technik sprzedaży. 48 os. 3 gr po 16 os. 16 48 

Szkolenie na temat technik negocjacji. 48 os. 3 gr po 16 os. 16 48 

copywriting & content marketing w praktyce. 3 os. 1 gr po 3 os. 16 16 

     

3 Szkolenie dotyczące informacji niejawnych. 8 os. 1 gr po 8 os. 16 16 

     

4 Kurs CorelDRAW. 2 os. 1 gr po2 os. 30 30 
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• Dostosowanie komunikacji i argumentów do danego klienta 
• Sposoby neutralizowania obiekcji 
• Typologia klientów 
• Techniki negocjacyjne dostosowane do klienta (specyfika negocjacji telefonicznych) 
• Najczęstsze manipulacje ze strony rozmówców 
• Typy taktyk negocjacyjnych 
• Pułapki na etapie finalizowania negocjacji 
• Trudne sytuacje i nieuczciwe zagrania w negocjacjach. 

Copywriting & content marketing w praktyce. 
• Język korzyści i elementy perswazji w tekście. 
• 10 sposobów na skuteczny nagłówek. 
• Formuły coywriterskie. 
• Operowanie emocjami w tekście. 
• Śródtytuły i ich rola w tekście. 
• Sposoby wyróżniania elementów tekstu i przyciągania uwagi do jego fragmentów. 
• Styl i content w e-mail marketingu. 
• Tworzenie i budowa mailingu. 
• Hasła reklamowe. 
• 6 cech dobrego stylu. 
• Najczęściej popełniane błędy językowe. 
• Czym jest content marketing? 
• Tworzenie strategii content marketingowej. 
• Wybór narzędzi publikacji i dystrybucji treści. 
• Harmonogram, monitoring, budżet. 
• Blog firmowy, social media, fora internetowe - co wybrać? 
• 6 cech dobrego contentu. 
• Opowieść transmedialna. 
• Anatomia treści wirusowych. 
• Redagowanie artykułów, tworzenie newsletterów. 
• Recycling treści – jak wykorzystać wielokrotnie ten sam content. 

 

Zadanie 3 
Szkolenie dotyczące informacji niejawnych. 
1. Zakładanie rejestrów kancelaryjnych według zasad obowiązujących przepisów od dnia 01 stycznia 
2012 roku. 
2. Wytwarzanie i oznaczanie materiałów niejawnych według zasad obowiązujących przepisów od dnia 
01 stycznia 2012 roku. 
3. Ewidencjonowanie, kompletowanie, oznaczanie dokumentów, formy i sposoby zabezpieczania 
i przekazywania przesyłek. 
 

Zadanie 4 
Kurs CorelDraw: 
• tworzenie grafik wektorowych takich jak: logo, piktogramy, symbole graficzne, ilustracje 
• praca na krzywych Beziera, przekształcanie obiektów na krzywe, kształtowanie za pomocą węzłów 
• pracy z tekstem, czcionkami, blokami tekstów, edycji stylów, tabel 
• tworzenie broszur, wizytówek, folderów reklamowych, ulotek, papierów akcydensowych, opakowań 
• praca z grafiką rastrową, łączenie na projektach grafiki rastrowej i wektorowej 
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• tworzenia własnych stylów, wypełnień, kolorów oraz elementów takich jak tekstury, desenie, efekty, 
pisaki 
• stosowanie prowadnic i warstw ułatwiających pracę 
• przekształcanie grafik wektorowych w bitmapowe i odwrotnie 
• przygotowania projektów do druku, ustawienia drukarskie: składki, pasery, linie cięcia spady. 
 
 


