
 Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl

Planowanie w trudnych czasach

 

• Co to są „trudne czasy”?

• Czy wcześniej były takie, tylko ich nie pamiętamy?

• Czy wówczas planowaliśmy?

• Czym planowanie w „trudnych czasach” ma się różnić od tego, które stosowaliśmy
 w przeszłości?

• Jakie są korzyści wynikające planowania, a może jest już ono zbędne?

.

16-17 sierpnia 2022 



WARSZTAT

„Warsztat „Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center” zorganizowany przez 
Business Media Solutions Sp. z o.o. był przygotowany i prowadzony bardzo 
profesjonalnie.Poruszone zagadnienia przedstawiły tematykę w wielu ujęciach, 
prelegenci (praktycy) w wyczerpujący sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim 
doświadczeniem przekazali cenne wskazówki. Dodatkowo warsztaty stwarzają 
okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak również wymiany 
doświadczeń. Każdemu polecam.
Robert Walczyński, Multimedia Polska S.A.

Cele i korzyści dla uczestników warsztatów:

• „Trudne czasy” – omówienie.
• Zapoznanie się z fundamentami prognozowania / planowania / budżetowania.
• Określenie warunków zorganizowania efektywnego procesu.
• Odwrócenie znanego cyklu – rozpoczęcie od planu sprzedaży „sell-in” - realizacja planu -
  weryfikacja wyników, na rozpoczęcie od planu sprzedaży kontrahenta „sell-out” - określenie planu   
  sprzedaży „sell-out” - współpraca z interesariuszami w celu realizacji planu sprzedaży w sensie   
  fizycznym - weryfikacja wykonania planu.
• Określenie przykładowych korzyści wynikających z uwzględniania wymogów zorganizowanego i   
   zintegrowanego podejścia do prognozowania / planowania / budżetowania.

Do kogo adresowany jest ten warsztat?
• Do zarządzających działalnością firmy: dyrektor sprzedaży, dyrektor administracyjny/finansowy, 
• Do zarządzających operacyjnie procesem planowania: kierownicy sprzedaży, logistyki, kierownicy  
  kluczowych klientów, planiści, administracja sprzedaży,
• Do współpracujących z działami sprzedaży: członkowie zespołów logistycznych, finansowych,         
   administracyjnych, planistycznych.

Metodyka:
Wykłady, dyskusje i ćwiczenia mające na celu aktywny udział uczestników warsztatów.



PROGRAM

„Udział w spotkaniu okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – bardzo miło móc w jednym 
miejscu spotkać praktyków, którzy z pasją są w stanie podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich 
Contact Center, podzielić się odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do 
merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, jak i w kuluarach. Uważam, że jest to wydarzenie, 
w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i posiadanego doświadczenia, znajdzie wiele 
interesujących tematów i inspiracji. Z chęcią wezmę udział w kolejnej edycji”.
Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

8:30  REJESTRACJA I PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

9:00 CO TO SĄ TRUDNE CZASY?                            
 - TRUDNE CZASY W BIZNESIE                                  
 - TŁO I PRZYKŁADY

10:30 PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE 
 - PROGNOZOWANIE
 - JAK JEST I DLACZEGO? 

11:45 PRZERWA NA KAWĘ

12:00 PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE 
 - PLANOWANIE
 - CZY COŚ NOWEGO? 

13:00 PRZERWA NA LUNCH

14:00 PODEJŚCIE OBECNE/TRADYCYJNE    
 - BUDŻETOWANIE
 - RODZAJE BUDŻETU

15:00 PRZERWA NA KAWĘ

15:15 ĆWICZENIA
 - BUDOWANIE PLANU
 - JAK SKONSTRUOWAĆ BUDŻET

9:00 PLANOWANIE SELL-OUT 
 - GENEZA
 - WARUNKI STOSOWANIA
 - KORZYŚCI

10:30 JAK DOJŚĆ  DO SELL-IN?         
 - PRZYGOTOWANIE,      
 - WDROŻENIE,     
 - WYKONANIE

11:45 PRZERWA NA KAWĘ

12:00 WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA
 - REGUŁY OGÓLNE
 - EFEKTY
 
13:00 PRZERWA NA LUNCH

14:00 PROGNOZOWANIE => BUDŻETOWANIE                                                         
 - RÓWNOWAŻENIE RYZYK 
 - WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY

15:00 PRZERWA NA KAWĘ

15:15 GŁÓWNI “UDZIAŁOWCY” PLANOWANIA  
 - ROLE SPRZEDAŻY, KUPCA, 
 LOGISTYKI, PLANISTÓW, FINANSÓW…

16:15 PYTANIA / PODSUMOWANIE
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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).

9:00 PLANOWANIE SELL-OUT 
 - GENEZA
 - WARUNKI STOSOWANIA
 - KORZYŚCI

10:30 JAK DOJŚĆ  DO SELL-IN?         
 - PRZYGOTOWANIE,      
 - WDROŻENIE,     
 - WYKONANIE

11:45 PRZERWA NA KAWĘ

12:00 WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA
 - REGUŁY OGÓLNE
 - EFEKTY
 
13:00 PRZERWA NA LUNCH

14:00 PROGNOZOWANIE => BUDŻETOWANIE                                                         
 - RÓWNOWAŻENIE RYZYK 
 - WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY

15:00 PRZERWA NA KAWĘ

15:15 GŁÓWNI “UDZIAŁOWCY” PLANOWANIA  
 - ROLE SPRZEDAŻY, KUPCA, 
 LOGISTYKI, PLANISTÓW, FINANSÓW…

16:15 PYTANIA / PODSUMOWANIE


