UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa

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

Excel w sprzedaży
Poznań, 22.08.2019

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1. Praca wyłącznie na przykładach z działów sprzedaży:

1.

•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie budżetu sprzedażowego oraz prognozy poziomu
sprzedaży z uwzględnieniem rozmaitych zmiennych wpływających
na jej poziom
Procedura obliczania wielkości obrotu, zysku, marży, narzutu
Analiza produktów, która pozwoli określić strukturę sprzedaży,
m.in. na przykładzie analizy ABC-XYZ
Graficzna prezentacja wyników sprzedażowych, m.in. tworzenie
wykresów kombinowanych oraz formatowanie gotowych wykresów
zgodnie z preferencjami użytkownika
Tworzenie zestawień na potrzeby optymalizacji kosztów sprzedaży i
wielkości zamówień
Analiza rentowności sprzedaży oraz przedstawienie na wykresach
punktów progu rentowności
Analiza dużych zbiorów danych sprzedażowych i tworzenie na ich
podstawie prostych zestawień

2. Poznanie i przećwiczenie następujących funkcji i narzędzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powtórzenie podstaw pracy z programem Excel
Wprowadzanie różnego typu funkcji m.in. statystyczne,
informacyjne
Formatowanie warunkowe
Praca z tabelami – ich tworzenie, formatowanie i automatyczna
aktualizacja
Wypełnianie błyskawiczne
Sortowanie i filtrowanie danych oraz fragmentatory
Tabele i wykresy przestawne
Wykresy, możliwości w zakresie ich modyfikacji i formatowania
Integracja MS Excel z innymi programami

Prowadzący warsztaty: Anna Sławińska
Informacje dodatkowe:
• 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.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 799 zł netto
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Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptacją regulamin
sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z
Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf


Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach
branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego
zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest
firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59,
Poznań 60-538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia
oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają
Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
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Wydrukuj formularz

