SPRZEDAŻ
online
z wyszkolonym

Widzę nowe możliwości rozwoju naszej
firmy w sprzedaży on-line. Ale żeby móc
wyciągnąć z tego to, co najlepsze,
potrzebuję szkolenia, które pokaże mi
specyfikę sprzedaży internetowej.

Proszę, wesprzyj mój rozwój i sfinansuj
kurs: SPRZEDAM Wyklikaj sklep
On-line, od marki Jestem Interaktywna.

pracownikiem
#korzyści dla firmy
●

Zwiększy widoczność w świecie
on-line. Oraz wesprze działania
dotychczasowego biznesu.

●

Pozyska nowych klientów.

●

Zwiększy dochody.

●

Zmniejszy koszty utrzymania sklepu
internetowego.

●

Zwiększy swoją rentowność.

●

●

●

#moje nowe umiejętności, które
wesprą firmę

✔️
poznam rynek online i jego realia od
podszewki,
✔️
poznam WooCommerce - najczęściej
używaną platformę do sprzedaży online,
✔️
poznam całą ścieżkę od powstania sklepu
on-line, poprzez wybór produktu, rozwój
asortymentu, wdrożenie kampanii
sprzedażowych, aż do monitorowania jej
wyników,

✔️
✔️
✔️
poznam cechy i właściwości
poszczególnych grup produktów, które mają

nauczę się wyznaczać cele biznesowe dla
Zdobędzie prestiż. Podobnie jak inni sklepu online,
wielcy gracze na rynku, zainwestuj w
rozwój swoich pracowników.
będę w stanie zbadać rynek,
Zyska na atrakcyjności. To będzie
firma, o której pracownicy mówią z
uznaniem.
Zyska na czasie. Wyszkolenie
nowego pracownika od podstaw trwa
co najmniej kilka miesięcy.

szansę na efektywną sprzedaż on-line,

✔️
nauczę się, jak działa aktywna promocja
on-line,
✔️
poznam narzędzia do monitorowania
efektów kampanii reklamowych i
sprzedażowych on-line.

Kursy od Jestem Interaktywna to pewne źródło wiedzy, łatwe i szybkie do
wdrożenia w biznesie. Zakończone Certyfikatem.
Jestem Interaktywna to znana marka, która jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych. Dzięki niej nabyte przeze mnie nowe kompetencje przełożą się na
realny zysk dla firmy.

Proszę, wesprzyj mój rozwój i sfinansuj kurs SPRZEDAM.

(podpis)

Ważne informacje:
● Kurs SPRZEDAM Wyklikaj Sklep On-line można kupić w Jestem
Interaktywna u Oli Gościniak, na stronie https://sprzedamnawp.pl
● Do kursu można dołączyć tylko w określonym czasie, tj. w dniach:
20 - 27 października 2022 r. Następny nabór będzie dopiero w
przyszłym roku.

