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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 

STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY Z WYKORZYSTANIEM BUSINESS MODEL CANVAS 
 

27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. 
 SZKOLENIE ON - LINE 

 
GODZ.: 10:00-14:30 

 
PROWADZĄCY: Pani Janetta Sałek – ekonomista, specjalista w obszarze budowania i wdrażania strategii 
ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, współpracy zagranicznej przedsiębiorstw, sprzedaży i marketingu 
międzynarodowego. Od prawie 30 lat doradza i szkoli polskie firmy z zakresu internacjonalizacji i skutecznego 
budowania marki  na rynkach UE (Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, kraje skandynawskie) oraz rynkach 
pozaunijnych (USA, Norwegia, Kanada, ZEA, Japonia, Arabia Saudyjska, kraje afrykańskie, Chiny, Tajwan, 
Singapur, Korea, Wietnam). Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej 
oraz organizacjami otoczenia biznesu, a także jest odpowiedzialna za marketing i eksport w polskiej firmie branży 
zasilania gwarantowanego.   

 
10:00 - 10:15 
 
Powitanie uczestników i ich prezentacja z uwypukleniem profilu działalności, doświadczeń w ekspansji 
zagranicznej i budowania strategii biznesowych  
 
10:15 - 12:00 
 

1. Wprowadzenie do modelu biznesowego Canvas (BMC)  

➢ historia i krótka charakterystyka wprowadzająca do BUSINESS MODEL CANVAS 

2. Omówienie modelu i jego składowych elementów, przedstawienie jego zasadności i logiki 

wykorzystania w internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz jego produktu/usługi  

➢ zawartość matrycy 

➢ omówienie poszczególnych elementów 

➢ możliwości zastosowania BMC w praktyce przedsiębiorstwa 

3. Segmentacja klientów, kryteria segmentacji, identyfikacja wartości dla każdej z grup segmentacji, 

narzędzia budujące relacje z klientem, budowanie społeczności  

➢ segmentacja klientów 

➢ kryteria segmentacji 

➢ identyfikacja wartości dla każdej z grup segmentacji (uśmierzanie bolączek w 

przedsiębiorstwie/organizacji) 

➢ narzędzia budujące relacje z klientem 

➢ budowanie społeczności 
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4. Zwrócenie uwagi na kluczowe obszary BMC (identyfikacja procesów firmy / zasoby i kluczowi 

partnerzy potrzebni do zbudowania modelu na rynek, koszty działań niezbędnych dla wdrożenia 

strategii w oparciu o BMC oraz ich omówienie  

➢ identyfikacja procesów w firmie 

➢ zasoby niezbędne dla dostarczenia wartości klientom – pogrupowanie 

➢ kluczowi partnerzy – identyfikacja i omówienie ich roli 

 

12:00 – 12:15 Przerwa 

 

12:15 – 14:30 

5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego otoczenia z wykorzystaniem analizy SWOT produktu i/lub 

usługi dla rynku zagranicznego  

➢ koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców – interpretacje  

organów skarbowych oraz orzeczenia sądów 

6. Przeniesienie modelu własnej firmy na matrycę Business Model Canvas 

➢ prezentacja studium przypadku 

7. Ocena przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego zdolności do konkurowania w branży z 

wykorzystaniem narzędzia jakim są Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) 

8. Panel dyskusyjny 
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