
Wybór i budowa systemu dystrybucji 
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Warsztat

• Analiza makroekonomiczna otoczenia, analiza mikro.

• Global view, helicopter view, overview.

• Model 5 Sił Portera, benchmarking.

Zgłoś swój udział już dziś!
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 ewa.rokicka@bmspolska.pl 



Trener

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator zastępczy – 
uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje projekty szkoleniowe i 
doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, 
wysoce zmiennym środowisku biznesowym.

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w zmianie, 
negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z klientami CRM, 
prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, coachingu i On the Job Training, 
work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach, 
wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach (IKEA, Electrolux).

Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim 
management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, Electrolux Poland 
(reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni Indesit Polska 
(Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był szefem sprzedaży w IKEA w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny za 
kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.

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

Referencje



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

Warsztat

Obszary zajęć:

• Na początek – o global view, helicopter view, overview 

• Analiza makroekonomiczna otoczenia – co dzieje się wokół nas. Omówienie zasad analizy i 
ćwiczenie w podgrupach na konkretnych przykładach naszych firm
 • Analiza PESTEL

• Analiza mikro. Omówienie zasad analiz i ćwiczenie w podgrupach na konkretnych przykładach 
naszych firm (firm uczestników lub wybranej przez grupę)
 • model 5 Sił Portera, benchmarking. Omówienie zasad analiz i ćwiczenie w podgrupach na 
konkretnych przykładach naszych firm (firm uczestników lub wybranej przez grupę)

• Analiza środowiska; sektora/branży branży, rynku i zasobów organizacji. Omówienie zasad analiz 
i ćwiczenie w podgrupach na konkretnych przykładach naszych firm (firm uczestników lub wybranej 
przez grupę)
 • potrzeb klientów i nie-klientów (byłych, którzy odeszli i przyszłych, którzy wybrali innych)
 • sytuacji wewnętrznej firmy (McKinsey7S, SWOT)

• Wizja – jaka ona jest, a gdy jej nie ma, to jaką chcemy mieć?
• Misja – po co nam taka wizja? Jak ją będziemy realizować?
• Strategia -  jak zatem chcemy to osiągać?
 • Dyskusja 

• Cele
 • Czym się zajmujemy?
 • Komu, co, jak, chcemy sprzedawać?
 • Dlaczego w taki sposób?
  • Ćwiczenie  

• Strategia błękitnego oceanu
 • Na czym polega? 4 punkty
 • Co o tym sądzicie? Dyskusja 
• Plan ABC i D



Warsztat

• Porównanie kosztów i barier wejścia i wyjścia

• Wybór i budowa systemu dystrybucji z podziałem na kanały
• Plusy i minusy

• Ćwiczenia końcowe – znaczna część zajęć
 • Indywidualna analiza sytuacji poszczególnych firm / uczestników
• Wspólne wnioski / rozwiązania dla konkretnych sytuacji

• Podsumowanie zajęć

Cel szkolenia:
• Pomoc w analizie sektora, branży, rynku i zasobów organizacji. 
• Propozycje rozwiązań, poprawy sytuacji, korzyści. 
• Nabywanie wiedzy.
• Zaangażowanie.
• Zadowolenie.
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu 
kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
• Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia. 
• Doskonalenie stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Każdy dzień warsztatu, odbywa się w godzinach 9:00 - 16:00.

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

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex


