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Prelegent

Sebastian Skórski - początki Jego działań w Internecie to rok 2000. Jako nastolatek
prowadził bloga, potem portal muzyczny w sieci. Jego zainteresowania to strony internetowe
WordPress oraz marketing internetowy - chętnie dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia
i webinary. Od 2017 roku związany jest z programami edukacyjnymi Google.
W chwili obecnej zajmuje się doradztwem w programie Firmy Jutra.
Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą, które są na początku swojej drogi do zdobycia zagranicznych klientów i rynków
lub już prowadzą sprzedaż na rynkach zagranicznych ale chcą to robić skuteczniej.
Co zyskujesz?
Każdy uczestnik dzięki udziałowi w spotkaniu zdobędzie wiedzę o tym, w jaki sposób
wykorzystać dostępne w Internecie narzędzia do wytypowania nowych, potencjalnych
rynków docelowych, zrozumienia zagranicznych klientów, a także przygotowania firmy do
wejścia na nowe rynki.

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach
innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl
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W programie webinarium:
Narzędzia wspierające eksport
Przygotowanie sklepu internetowego do sprzedaży
Monitorowanie potrzeb klientów w określonym miejscu i czasie
Widoczność w wynikach wyszukiwania
Analiza fraz kluczowych oraz pytań jakie zadają klienci
Chmura w biznesie od podstaw
Dodatkowe materiały i wsparcie doradców Google
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