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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 

 

                                                                           PROGRAM 

„WYKORZYSTAJ TRENDY DO WYJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE 

PRZYGOTOWANIE DO ROZWOJU SPRZEDAŻY - WYSZUKIWANIE TRENDÓW” 

 

16 LISTOPADA 2022 R. 

 GODZ.: 11:00 – 12:30 

 

WEBINARIUM 

 

Prelegent 

 

 
 

Bartłomiej Andrzejewski - doradca Google w programie Firmy Jutra. 

Związany z branżą marketingu internetowego od czasów studiów. Chcąc poszerzać 

umiejętności e-marketingowe, nabył dodatkową wiedzę z zakresu PR, podstaw psychologii 

czy zarządzania obiektami kultury. Od lat zajmuje się szkoleniem i konsultowaniem z arkan 

Internetu różnych grup odbiorców (od najmłodszych, po seniorów). 

 

Dla kogo jest to szkolenie? 

 

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć sprzedaż na rynkach 

zagranicznych. Dowiesz się, w jaki sposób przygotować analizę potrzeb do eksportu i o co 

zadbać aby zwiększyć szansę na sprzedażowy sukces. 

 

Co zyskujesz? 

 

W trakcie spotkania doradca Google z programu Firmy Jutra koncentruje się na praktycznym 

wykorzystaniu narzędzi, które pomogą przeanalizować potrzeby klientów na rynkach 

docelowych. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników może otrzymać dostęp do 

unikalnych materiałów szkoleniowych. 
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W trakcie spotkania, bazując na przykładzie rynków: czeskiego, niemieckiego, 

francuskiego, podpowiemy: 

 

➢ dlaczego warto rozważać nowe rynki dla swoich produktów; 

➢ jakie są najnowsze trendy w sprzedaży przez Internet; 

➢ jak sprawdzić demograficzny i ekonomiczny profil wybranych krajów; 

➢ jak przeanalizować działania konkurencji na rynkach zagranicznych; 

➢ jak sprawdzić, czego szukają twoi potencjalni klienci w innych krajach. 
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