
 
 

 

Szkolenie eksportowe 

„Jak efektywnie wchodzić na rynki zagraniczne – wybór 
rynków oraz budowa skutecznej  strategii eksportowej” 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i najefektywniejszych metod 

Uczestnicy nabędą umiejętności oraz otrzymają praktyczne, łatwe w 

zastosowani wskazówki w zakresie: 

 Jak sprawdzić gotowość Twojej firmy do eksportu oraz konkurencyjność na rynkach 
zagranicznych;  

 Jak skutecznie zbadać otoczenie biznesowe na rynkach docelowych;  

 Jak optymalnie wybrać rynki zagraniczne do ekspansji Twojej firmy;  

 Jak znaleźć przewagi konkurencyjne Twojego produktu na rynkach eksportowych;  

 Jak zrozumieć motywacje mojego partnera, by zbudować długofalowe zyskowne relacje 
biznesowe; 

 Jak zaadaptować Twój produkt do wymogów rynków zagranicznych;  

 Jak zbudować strategię cenową by NIE WALCZYĆ CENĄ; 

 Jak wybrać optymalne  kanały dystrybucji na rynkach zagranicznych do swojego modelu 
działalności; 

 Jakie narzędzia marketingowe wykorzystać by pozyskać zagranicznych dystrybutorów i 
klientów; 

 Jak budować długofalowy, zyskowny biznes na rynkach zagranicznych. 

 

 



 
 

Szkolenie jednodniowe 24.03.2020 – 8h dydaktycznych – program: 
 

1. Eksport jako możliwości rozwoju Twojej firmy 

 Analiza pozycji konkurencyjnej Twojej firmy oraz jej możliwości eksportowych 
 Wyznaczanie celów eksportowych na poszczególnych rynkach docelowych 

2. Które rynki eksportowe wybrać? Metody wyboru rynków zagranicznych 

 Jak skutecznie zbadać otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa na rynkach docelowych 

 Jak różnice kulturowe wpływają na sprzedaż, negocjacje i strategię ekspansji w 

poszczególnych krajach 

 Gdzie szukać informacji o rynkach zagranicznych, konkurentach i klientach  

 Kto może mi pomóc w analizie rynków oraz ekspansji zagranicznej 

3. Budowa skutecznej strategii eksportowej  

 Strategia produktowa  

o Wyznaczanie przewag konkurencyjnych mojego produktu 

o Adaptacja produktu do potrzeb rynku zagranicznego 

o Jak znaleźć wartości dla klienta zagranicznego by mój produkt był atrakcyjny 

o Budowa oferty dla partnerów zagranicznych 

o Wybór strategii produktowej na różne rynki 

 Strategia cenowa  

o Jakie czynniki wpływają na moją cenę na różnych rynkach zagranicznych 

o Inwentaryzacja cen produktów konkurencji zagranicznej 

o Metody wyznaczania korzyści cenowej dla nabywcy oraz dystrybutora na 

rynkach zagranicznych 

o Możliwość w zakresie polityki rabatowej 

o Strategia penetracji czy wysokich cen – jaką strategię stosować? 

 Strategia dystrybucji  

o Kanały dystrybucji na rynkach zagranicznych 

o Eksport pośredni vs. Eksport bezpośredni – wybór najefektywniejszych 

rozwiązań na danym rynku zagranicznym 

o Skuteczna współpraca z agentem w handlowym 

o Filia, oddział, joint-venture – co i kiedy wybrać 

 Jak korzystnie współpracować z dystrybutorem: 

 Jak wybrać dystrybutora 

 Wyznaczanie zadań dla dystrybutora 

 Sprawdzenie potencjału zagranicznego dystrybutora 

o Zarządzanie kanałem dystrybucji na wybranych rynkach  
o Strategie komunikacji i promocji na rynkach zagranicznych 

 Działania w kierunku zdobycia zagranicznego kontrahenta 

 Komunikacja z zagranicznym dystrybutorem na wybranych rynkach 

3. Wybór działań taktycznych służących realizacji strategii eksportowej 

4. Budżet i harmonogram wdrażania strategii eksportowej 

5. Sesja pytań i odpowiedzi 



 
 

Trener: 

Grzegorz Bratek Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-
Experts, wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., 
FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych (Fagor Electrodomesticos, 
Hiszpania, FagorBrandt, Francja).  

 

Grzegorz posiada ponad 17 letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i 
międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym, 
prowadzeniu szkoleń eksportowych oraz handlowych w Polsce i na rynkach zagranicznych.  

Wprowadzał firmy do ponad 30 krajów. Odpowiedzialny za tworzenie, negocjowanie i egzekwowanie wielu 
kontraktów międzynarodowych zarówno dla światowych graczy jak i średnich firm lokalnych.. Od wielu lat 
zajmuje się także usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, 
tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za 
granicą.  Grzegorz Bratek od 9 lat prowadzi szkolenia eksportowe zarowno na rynku polskim jaki i za 
granicą, wykłada na uczelniach wyższych oraz czołowych instytucjach wspierających eksporterów. Posiada 
rozległe kontakty biznesowe w wielu krajach, niezbędne w budowaniu długofalowych rozwiązań 
biznesowych na rynkach eksportowych. 

Forma szkolenia: 

 dyskusje moderowane mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów 

zgłaszanych przez Uczestników;  

 ćwiczenia praktyczne umożliwiające utrwalenie wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności  

 krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazujące praktyczną wiedzę  

w obszarze zagadnień omawianych na szkoleniu;  

 case study z praktycznymi rozwiązaniami  z różnych rynków 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 Właścicieli firm planujących rozwój biznesu w tym wejście na nowe rynki zagraniczne  

 Menadżerów / Kierowników Działów Sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem Działów 

Sprzedaży Eksportowej. 

 


