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Współpraca z zagranicznym 
kontrahentem

Warszawa, 9 -10 października 2019 

• Jakie mogą być korzyści z takiej współpracy? Czy większe od współpracy z 
 partnerami  krajowymi?

• Jakie są zagrożenia wynikające ze współpracy z zagranicą?

• Czy i jak można uchronić się przed niebezpieczeństwami związanymi z taką    
 współpracą?

• Elementy decydujące o sukcesie współpracy z zagranicznym kontrahentem.

Warsztat



PROGRAM

Szkolenie w 100%  spełniło moje oczekiwania, przede wszystkim  ze względu na osobę prowadzącego  
( Pana Marcina Roczniak)– który świetnie nawiązał  kontakt  z grupą i w sposób bardzo kompetentny 
i plastyczny przekazał swoją wiedzę. Chętnie wezmę udział  w szkoleniach  prowadzonych przez tego 
trenera.

 Małgorzata Chudzik, Dan Cake Polonia Sp. z o.o

Współpraca z zagranicznym kontrahentem

Zdobywanie rynków to stała cecha działania przedsiębiorców. W uproszczeniu rynek i kontrahent zagraniczny to taki 
sam rynek i partner jak na rynku krajowym. Okazuje się, że mimo elementów składowych, które są takie same, 
uproszczenie to jest zbyt skrótowe. O tym będzie mowa w warsztatach.

Współpraca z rynkami zagranicznymi dotyczy nie tylko sprzedaży, oczywiście mieszczą się w tym zakupy. Wydaje się 
jednak, że strona zakupowa charakteryzuje się większą gotowością do dostosowania się do sposobu pracy 
kontrahenta zagranicznego niż w przypadku sprzedaży. Potrzeba zakupów wywołana jest często koniecznością – 
rzadkie materiały, licencjonowana technologia, unikalne produkty, itp. Ta różnica może stanowić klucz do sukcesu w 
przypadku sprzedaży. Przyczyny prowadzące do zainteresowania współpracą z kontrahentem zagranicznym są 
dosyć oczywiste; wyczerpanie możliwości na rynku lokalnym, spadające marże, brak perspektyw rozwoju, możliwość 
uzyskania lepszej opłacalności. Jednakże oprócz fundamentalnie uniwersalnych zasad działania biznesowego, tj. 
osiągania zysku z prowadzonej działalności, sposoby działania na rynku zagranicznym, współpraca z kontrahentem 
zagranicznym, niuanse kulturowe, zwyczajowe, poza oczywistymi jak język, prawo, regulacje, powodują, że są 
diametralnie różne od tych, do których przyzwyczajeni jesteśmy na rynku lokalnym. I to mimo bardzo wyraźnie 
postępującej globalizacji. Widać wyraźnie powrót do utrzymania pewnych tradycji, zwyczajów i zachowań, które są 
specyficzne dla danego rynku. Bez rozpoznania tych cech i bez uwzględnienia ich w działaniu trudno marzyć o 
sukcesie. Co więcej, o czym w trakcie warsztatów, tzw. oczywiste reguły są bardzo różnie interpretowane w różnych 
krajach.

W dobie rynku globalnego przenikanie podmiotów na różne rynki jest procesem naturalnym. Nie oznacza to jednak, że 
różnice w działaniu, komunikacji, kulturze, słowem w sposobie pojmowania tych samych reguł, nie istnieją. Brak 
docenienia tych różnic i sposobu ich zaadresowania może prowadzić do fiaska realizacji przyjętej strategii, co więcej 
do wymiernych strat. 

Własne doświadczenia prowadzącego warsztaty będą przykładem dla zobrazowania wyżej wymienionych tez.

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów

• Doskonalenie umiejętności współpracy z kontrahentami zagranicznymi w wielu aspektach.
• Określenie krótko- i długoterminowych korzyści wynikających z takiej współpracy.
• Zwrócenie uwagi na elementy „miękkie” warunkujące sukces tej współpracy.
• Zdefiniowanie zagrożeń wynikających z nieuwzględniania specyfiki działania różnych podmiotów   
 zagranicznych na poziomie formalnym i codziennej współpracy.

Do kogo adresowany jest ten warsztat?

• Do zarządzających działalnością opierającą się o współpracę z zagranicą.
• Do współpracujących z partnerami zagranicznymi na poziomie operacyjnym.
• Do zainteresowanych rozpoczęciem współpracy z zagranicznym kontrahentem.



PROGRAM 

Trener prowadzący szkolenie, otwarty, kompetentny. Umiejętnie przekazywał wiedzę i angażował uczestników. 
Imponująca wiedza spoza zakresu szkolenia. Mogę szczerze wszystkim polecić szkolenie „Przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu w zespole – wyzwanie dla managera” z tym prowadzącym!  Bardzo dobra organizacja 
szkolenia.

Leszek Mańczak, The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o

Rozpoczęcie 9:00

9:30 – 10:30 współpraca z zagranicą 
   
  • dlaczego?        
  • im dalej tym trudniej 

Powody decyzji podjęcia współpracy z zagranicznym kontrahentem: produkt, technologia, know-how … Różnice w pojmowaniu biznesu są 
coraz większe jeśli partnerzy znajdują się w innych strefach kulturowych – Azja, Afryka, Ameryka Płd..

10:30 – 10:45 przerwa na kawę
10:45 – 11:45 rodzaje współpracy
   
  • kontrahent        
  • partner      
  • pracodawca      
  • pracobiorca

Formy współpracy zależą od roli jaką pełni podmiot zagraniczny w naszej strategii. Inne wymogi pojawiają się w sytuacji zwykłej relacji 
handlowej, inne w przypadku partnerstwa biznesowego, wreszcie inne jeśli przybiera ona formę relacji przełożony-podwładny.

11:45 – 12:00 przerwa na kawę     
12:00 – 13:00 podstawy powodzenia we współpracy 

  •poznaj swego partnera    
  • zbieżność celów     
  • rozbieżność kultur
  • drobiazgi są istotne

Znajomość środowiska kontrahenta oraz sposobu prowadzenia biznesu są kluczowe do nawiązania właściwych relacji biznesowych. 
Codzienna współpraca i jej powodzenie zależą od znajomości zwyczajów oraz przyjętych form zachowań. Jeśli zwraca się uwagę na drobiazgi 
można uniknąć wielu nieporozumień.

13:00 – 14:00 przerwa na lunch     
14:00 – 15:00 co znaczy różnica kulturowa?   
  
 • ćwiczenia     

Ćwiczenia pokazujące jak drobne, wydawałoby się nieistotne drobiazgi mogą mieć wpływ na ostateczny wynik. A różnice te wynikają z 
odmiennego sposobu rozumienia tych samych faktów lub innego sposobu traktowania tych samych zachowań.

15:00 – 15:15 przerwa na kawę     
15:15 – 16:15 sposoby wyrównywania różnic

 • ćwiczenia

Ćwiczenia pokazujące jak różne formy zachowań mogą pomagać lub przeszkadzać w skutecznej współpracy z kontrahentem zagranicznym.

16:15 – 16:25 przerwa na kawę

16:25 – 17:00 Podsumowanie



         PROGRAM

Rozpoczęcie 9:00

9:30 – 10:30 korzyści/zagrożenia

 • formalne   
 • praktyczne

Korzyści mogą wynikać z kalkulacji ekonomicznej (rentowność) bądź z dostępu do rynku (skala), lub – unikalnej technologii. 
Zagrożenia związane są z innym sposobem prowadzenia biznesu, innych rozwiązań prawnych oraz innych zwyczajów 
biznesowych.   

10:30 – 10:45 przerwa na kawę
10:45 – 11:45 zabezpieczenia

 • prawne  
 • formalne
 • praktyczne

Zabezpieczenia wynikają z precyzyjnie określonych celów oraz ról jakie mają pełnić strony tej współpracy. Fundamentem jest 
zawsze umowa oraz precyzyjne i jednoznaczne określenie obowiązków stron. Służy temu użycie powszechnie używanych 
reguł.

11:45 – 12:00 przerwa na kawę
12:00 – 13:00 przykłady niepowodzeń

 • ogólne
 • z własnych doświadczeń

Wiele największych firm popełniło podstawowe błędy we współpracy z partnerami zagranicznymi – Chrysler, Philips, 
Walmart … Poparte jest to własnymi doświadczeniami z USA, Niemiec, Rosji, Japonii i Korei Płd.

13:00 – 14:00 przerwa na lunch
14:00 – 15:00 KPI współpracy

 • ćwiczenia

Czy można określić kluczowe czynniki sukcesu, które mogą prowadzić do celu? Próba zbudowania 3-4 miar, którymi można 
mierzyć stopień osiągnięcia celu.

15:00 – 15:15 przerwa na kawę
15:15 – 16:15 „role playing” 

 • ćwiczenia (kontrahent/pracodawca/ pracownik)

Odgrywanie ról kontrahenta, partnera, pracodawcy lub pracownika w relacji „my – partner zagraniczny”.
 
16:15 – 16:25 przerwa na kawę

16:25 – 17:00 pytania/podsumowanie

Tematyka konferencji „Efektywny Proces Zakupowy” jak również dobór prowadzących bardzo dobrze 
przygotowany. Bardzo cenie prowadzących, którzy mają doświadczenie i chętnie dzielą się nim z uczestnikami. 
Kameralne spotkanie, podczas którego wywiązała się dyskusja, co świadczy o ciekawej formie spotkania.

 
Małgorzata Piwowarczyk, ArcelorMittal Poland S.A
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    TRENER

Zbigniew Zduleczny

Doświadczenie biznesowe zdobywał w pracy w zagranicznych koncernach pełniąc 
różne funkcje. Począwszy od pracy w IBM w Holandii w dziale marketingu 
przemysłowego, poprzez prowadzenie sprzedaży produktów inwestycyjnych w 
USA, zarządzanie spółkami zagranicznymi w Europie, USA, Azji oraz Ameryce Pd., 
zakładanie firmy od podstaw w Rosji (Media Markt), na współpracy z firmą japońską 
i koreańską kończąc. Zakres doświadczenia obejmuje sprzedaż, zakupy, marketing, 
planowanie, budżetowanie, organizację, budowanie strategii oraz zarządzanie w 
obszarze B2B (produkty inwestycyjne), B2C (produkty elektroniki użytkowej) oraz 
sprzedaży detalicznej (Media Markt Polska oraz Media Markt Rosja) a także 
wprowadzanie e:commerce – pełnione funkcje to szef sprzedaży, szef zakupów, 
członek rad nadzorczych, dyrektor generalny oraz szef ds. operacyjnych.

W międzyczasie prowadził działalność szkoleniową dla firm w zakresie praktyk 
biznesowych, rozwiązań dotyczących handlu detalicznego elektroniką użytkową 
oraz praktycznych metod zarządzania zespołami, biznesem oraz planowania.

W każdym aspekcie, szczególnie dotyczącym pracy w środowisku 
międzynarodowym, wnioski i przekonania wynikają z praktycznych doświadczeń w 
pracy na rynkach USA, Europy, Rosji, oraz pracy w firmach z Holandii, Japonii oraz 
Korei Pd. (Philips, Media Markt, Panasonic, LG).
 


