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WARSZAWA 2017

SALES MANAGER’S BOOT CAMP

Cykl warsztatów szkoleniowych dla menedżerów sprzedaży

Harmonogram warsztatów






Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Sales Manager’s Boot Camp to cykl niezależnych,
uzupełniających się szkoleń warsztatowych
dedykowanych szefom sprzedaży.
Warsztaty prowadzą doświadczeni prelegenci
z wymiernymi sukcesami – nie interesują nas pomysły,
które dobrze wyglądają na papierze, ale nigdy nie
zostały sprawdzone w praktyce.
Unikalna formuła – case study + ćwiczenia + konsultacje
z prelegentem.

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.

Warszawa
24.02.2017

Rekrutacja i selekcja kandydatów
na gwiazdy sprzedaży

Warszawa
03.03.2017

Rozstanie z handlowcem a interes
firmy

Warszawa
09.03.2017

Efektywny system wynagradzania
i motywowania handlowców

Warszawa
23.03.2017

Zarządzanie efektywnością
zespołu handlowców

Warszawa
07.04.2017

Strategia wprowadzenia nowego
produktu na rynek

Telefon

Skuteczna polityka cenowa

Faks

e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Warszawa
21.04.2017

Miejscowość

Informacje dodatkowe:

Całkowity koszt udziału jednej osoby:


599 zł netto za udział w jednym warsztacie

Rabaty za zgłoszenia mnogie:



5% za zgłoszenie 2-3 osób z jednej firmy
10% za zgłoszenie powyżej 3 osób z jednej firmy

Rabaty za zgłoszenie udziału w większej liczbie
warsztatów:



5% za zgłoszenie udziału w 2-3 warsztatach
10% za zgłoszenie udziału w 4-5 warsztatach

• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
WEB/17

Rabaty za zgłoszenia mnogie i za udział w większej liczbie warsztatów nie łączą się.

Można zgłosić udział tak w pojedynczym warsztacie, jak i w całym cyklu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

