
                                                                                                      

 

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ma przyjemność 

poinformować, iż od 2 listopada 2012 roku realizuje  projekt  pn.  ”Sprzedawca na 5!”, nr projektu 

WND-POKL.08.01.01-04-078/12. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.1 

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

Realizowany projekt „Sprzedawca na 5!” przewiduje przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń  

z zakresu kompetencji handlowych oraz sprzedażowych, w tym również za pomocą Internetu i jest 

adresowany do osób zatrudnionych w  mikro, małych przedsiębiorstwach jak i osób fizycznych 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą posiadających jednostkę organizacyjną  

i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Delegowane osoby pracujące muszą być zatrudnione na postawie umowy o pracę na stanowisku 

handlowym lub pokrewnym. 

Uczestnictwo w oferowanych, w ramach projektu, formach wsparcia szkoleniowego jest 

BEZPŁATNE. Przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z delegowaniem swoich 

pracowników i pracowniczki do uczestnictwa w szkoleniach. Udzielone wsparcie ma formę pomocy 

de minimis. 

 

Proponowane moduły szkoleniowe: 

Moduł I Warsztaty kompetencji osobistych oraz Moduł II Warsztaty efektywnej sprzedaży 

 Warsztaty autoprezentacji 

 Warsztaty zarządzania czasem 

 Techniki sprzedaży 

 Merchandising 

 Negocjacje handlowe 

Zajęcia odbywać się będą w 5 grupach, potrwają łącznie 10 dni (80 godz. lekcyjnych). Harmonogram 

ich realizacji uwzględni zarówno opcję tygodniową (realizacja zajęć 2 razy w tygodniu, w godzinach 

pracy, co drugi tydzień) oraz opcję weekendową (realizacja zajęć w soboty i niedzielę, co drugi 

weekend). Uczestnik decydując się na udział w szkoleniach w danej grupie wybiera tym samym 

termin uczestnictwa w zajęciach. Szkolenia zaplanowano dla poszczególnych grup w okresie  

od stycznia do lipca 2013 r.. 

Moduł III Techniki handlu w internecie 

 Sklepy, galerie i aukcje internetowe 



 Marketing w Internecie 

 Logistyka w handlu internetowym 

Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach, potrwają łącznie 8 dni (64 godz.) w okresie od lipca 2013r. do 

września 2013 r.. Harmonogram ich realizacji uwzględni zarówno opcję tygodniową (realizacja zajęć 

2 lub 3 razy w tygodniu, w godzinach pracy, co drugi tydzień) oraz opcję weekendową (realizacja 

zajęć w piątek - niedziela, co drugi weekend). Szkolenia będą odbywały na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, w miejscu uwzględniającym preferencje większości uczestników, zgodnie  

z miejscem zamieszkania. 

Rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w  szkoleniach, w ramach III modułu, rozpocznie się w 

maju 2012r. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, zatrudnione w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa  

w szkoleniu i udziału w projekcie oraz wypełniania formularza rekrutacyjnego i pozostałych 

dokumentów rekrutacyjnych. Wszystkie dokumenty są dostępne pod adresem 

www.izbarzem.pl/sprzedawca 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wszelkich informacji udziela: 

Agnieszka Kruk 

tel. 52 321 37 66 

tel. kom. 692 743 109 

e-mail: agnieszka.kruk@izbarzem.pl 

ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy 
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Pliki do pobrania: 

 FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY DELEGUJĄCEGO PRACOWNIKA NA SZKOLENIE 

http://www.izbarzem.pl/sprzedawca
mailto:agnieszka.kruk@izbarzem.pl

