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Warsztat

•  Jak zwiększyć swój potencjał konkurencyjny?

•  Jak odpowiednio dobierać i stosować instrumenty marketingowe?

•  Jak wypracować i na co zwrócić uwagę przy budowaniu własnej strategii?

•  Czym powinien się charakteryzować proces budowania strategii marketingowej?

•  Jak zaplanować nowoczesną strategię dostosowaną do obecnych potrzeb rynkowych?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Jak zbudować skuteczną strategię marketingową?
Prawdziwe wyzwania nowoczesnego marketingu



Warsztat

Jak zbudować skuteczną strategię marketingową?

 Podczas szkolenia poznasz praktyczną wiedzę i proces budowania strategii 
marketingowej, której celem jest realizacja założeń biznesowych. Będziesz miał możliwość 
poznania ciekawych case study, na których oparte są te warsztaty. Wspólnie wypracujemy 
idealną strategię marketingowa dla wybranego przedsiębiorstwa, która jednocześnie będzie 
podsumowaniem tego wydarzenia. Poznasz szablony i nietuzinkowe formy prezentacji, które 
ułatwią Ci przygotowanie strategii Twojej firmy. 

Korzyści dla uczestników:
Warsztaty zawierają nowoczesną wiedzę z zakresu planowania strategicznego. W wyniku jej 
zastosowania, nawet małe i średnie marki mogą znacząco zwiększyć swój potencjał 
konkurencyjny. Szkolenie zawiera wiedzę możliwą do szybkiego wdrożenia i przynoszącą 
efekty biznesowe. W jego trakcie uczestnicy uczą się planowania nowoczesnych i skutecznych 
strategii marketingowych.

Cel:
• Celem warsztatów jest wzrost kompetencji służących wypracowywaniu własnego modelu 
budowania strategii marketingowej firmy. Zdobędziesz umiejętność odpowiedniej 
identyfikacji, analizy, planowania i budowania nowoczesnych strategii marketingowych 
dopasowanych do obecnych realiów rynkowych. Nauczysz się również odpowiedniego 
dobierania i stosowania instrumentów marketingowych.

Dla kogo jest ten warsztat?
• Menedżerów i specjalistów działów marketingu
• Specjalistów planujących strategie marketingowe
• Właścicieli i marketerów startup'ów
• Specjalistów zespołów zarządzania marką i sprzedażą
• Marketerów rozwijających internetowe i tradycyjne kanały sprzedaży
• Przedsiębiorców zarządzających produktami/markami
• Marketerów sieci handlowych
• Przedsiębiorców MŚP

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo



Warsztat

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów, studium przypadku, zadań grupowych, dyskusji, burzy mózgów
i ćwiczeń opartych o prawdziwe wyzwania nowoczesnego marketingu. Będziemy rozwiązywać realne problemy i tworzyć 
skuteczne  scenariusze działań. Szkolenie ma na celu wykorzystanie wiedzy z zagadnień poruszonych podczas wydarzenia.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
• Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników 
szkolenia:
 • Ćwiczenia, case study;
 • Pytania i odpowiedzi;
 • Dyskusja;
 • „Burza mózgów”

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

1. Podstawowe rodzaje strategii przedsiębiorstwa
• Istota strategii marketingowej
• Planowanie strategii marketingowej
• Plan marketingowy

2. Formułowanie i wybór strategii marketingowej
• Determinanty wyboru strategii marketingowej
• Analiza firmy i rynku
• Segmentacja i wybór rynku docelowego
• Pozycjonowanie oferty rynkowej
• Wybór instrumentów marketingowych

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

3. Strategia produktu
• Pojęcie, sposoby klasyfikacji i struktura produktu
• Przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów
• Zarządzanie cyklem życia produktu
• Znaczenie strategii marki

4. Strategia komunikacji
• Znaczenie i funkcje komunikacji marketingowej
• Instrumenty komunikacji marketingowej
• Założenia strategii komunikacji marketingowej

5. Warsztaty praktyczne

Zakończenie: 17:00

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat, Project Manager, AmRest



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
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e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Elżbieta Peda
Praktyk biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem. Posiada obszerne doświadczenie 
zawodowe w zakresie marketingu, komunikacji, rozwoju biznesu i sprzedaży, odpowiadając 
za zarządzanie strategiczne i operacyjne, projektowanie, opracowywanie i realizację 
programów marketingowych, kampanii generowania leadów. Specjalizuje się w zarządzaniu 
projektami marketingowymi w obszarze lojalności marki, zarządzaniu relacjami z klientami
i sprzedażą, tworzeniu innowacyjnych strategii budowania lojalności i sprzedaży, 
prowadzeniu działań ukierunkowanych na zaangażowanie i wzmocnienie relacji klientów z 
marką. 

Absolwentka studiów MBA Executive w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. 
Realizowała projekty wewnętrzne i zewnętrzne pracując dla Michelin, Schneider Electric, 
Saint-Gobain, Sonepar. Swoje doświadczenie menadżerskie zdobywała pełniąc funkcję 
Dyrektora Marketingu i odpowiadając nie tylko za rynek krajowy, ale pracując w środowisku 
międzynarodowym również w projektach zagranicznych, a także we współpracy
z różnorodnymi branżami (min. handel detaliczny, przemysł, motoryzacja, dystrybucja). 
Współpracowała zarówno z szeregowymi pracownikami, średnią i wyższą kadrą 
menadżerską aż do poziomu zarządu.

Jako trener i konsultant specjalizuje się w obszarze marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu. 
Tworzy i wdraża strategie marketingowe oraz programy wsparcia sprzedaży.
Na stanowiskach kierowniczych była odpowiedzialna za rozwój działu marketingu, wdrażanie 
projektów rozwojowych i transformacyjnych. Jako doświadczony trener i konsultant dzieli się 
swoją wiedzą i umiejętnościami występując w roli prelegenta na konferencjach 
marketingowych i branżowych oraz prowadząc liczne szkolenia.


