
 

 

 

Zawartość materiałów szkoleniowych:  

 
 

JAK OPRACOWAĆ SPÓJNĄ STRATEGIĘ MARKETINGOWĄ I WIZERUNKOWĄ  
 

Planowanie, wdrożenie i monitorowanie  
działań wizerunkowych i marketingowych. 

 

 
Czym jest strategia i planowanie strategiczne?  
Filozofia oraz polityka marketingu i wizerunku 
Funkcje marketingu w organizacji 
Funkcje wizerunku w organizacji 
Strategiczne planowanie marketingu i wizerunku 
Założenia ogólne przy budowaniu strategii marketingowej 
Założenia ogólne przy budowaniu strategii wizerunkowej 

 
ETAP I. DIAGNOZOWANIE 
Marketingowa i wizerunkowa analiza strategiczna 
Analiza makrootoczenia 
Analiza mikrootoczenia 
Analiza potencjału organizacji  
Analiza SWOT  
Analiza wizerunku 
Ćwiczenia 

ETAP II. PLANOWANIE 
Cele strategiczne, marketingowe i wizerunkowe 
Marketingowe i wizerunkowe grupy docelowe  
Segmentacja rynku  
Wizerunkowe grupy docelowe  
Wybór skutecznych strategii i programów działań  
Strategia marketing-mix  
Budżet marketingowy i harmonogram wykonawczy  
Budżet wizerunkowy i harmonogram wykonawczy  
Ćwiczenia  

 
ETAP III. REALIZACJA  
Wdrażanie i monitorowanie realizacji planów marketingowych i wizerunkowych  
Ćwiczenia  

 
ETAP IV. OCENA EFEKTÓW  
Metody kontroli wyników  
Pojęcie, funkcja, zakres i proces kontroli marketingowej  
Kiedy i czy należy modyfikować strategie marketingową i 
wizerunkową 
Ćwiczenia  
Przykładowe rozwiązania ćwiczeń  
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Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza lub wymaganych danych na adres szkolenia@gration.pl  

 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Zamawiam: 

 Jak napisać strategię marketingową i wizerunkową       liczba egz.: …………….. 

 Umawianie spotkań handlowych     liczba egz.: …………….. 

 Sprzedaż powierzchni reklamowych    liczba egz.: …………..… 

 Rozmowy windykacyjne przez telefon    liczba egz.: …………….. 

Cena 1 egzemplarza: 307,50 zł. brutto  

Wartość zamówienia: ………………… 
 

Dane Zamawiającego: 

Firma* 
 

 

Ulica/Kod/Miasto 
 

 

Imię i nazwisko osoby 

zamawiającej 

 

Telefon  

E-mail  

NIP  

Adres dostarczenia 

materiałów 

 

* Imię i nazwisko w przypadku osoby prywatnej 

 

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  

Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem VAT. 
 
 

 

 
 

........................., dnia .................                            ……………………………….                           ……………………………….. 

      Miejscowość, data                                    Pieczęć firmy                                          Podpis osoby upoważnionej 
 

 

1. Warunkiem zakupienia materiałów szkoleniowych jest przesłanie do Gration niniejszego formularza zamówienia na adres szkolenia@gration.pl. 

2. Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank 35 2490 0005 0000 4520 9977 7760 w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

3. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i dostarczona razem z materiałami szkoleniowymi. 

4. Materiały szkoleniowe wysyłane są bezzwłocznie w dniu zaksięgowania wpłaty. 
5. Koszt wysyłki pocztowej pokrywa Gration Sp. z o.o. 

6. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkolenia przez Gration Sp. z o.o. 

lub inne podmioty współpracujące - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  z 1997 r.) 
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