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EFEKTYWNA OBSŁUGA KLIENTA  czyli sprzedawanie czy podawanie?

W jaki sposób budować dobre pierwsze wrażenie?

Jak wygląda profesjonalna ob-

sługa klienta?

Na czym polega język korzyści i jak go stoso-

wać?

EFEKTYWNA OBSŁUGA
KLIENTA

PROFESJONALIZM Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCY TO WŁAŚCIWA 
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W 
TRUDNYCH SYTUACJACH,  ASERTYWNOŚĆ,  OSOBISTA 
UPRZEJMOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ. DLA FIRMY - PROFESJONALIZM 

TO JEDNA Z PRZEWAG KONKURENCYJNYCH, PRZESTRZEŃ NA 
KTÓREJ MOŻNA SIĘ WYRÓZNIĆ, FUNDAMENT POLECEŃ FIRMY
I BUDOWY LOJALNOŚCI WŚRÓD KLIENTÓW. CELEM NINIEJSZEGO
SZKOLENIA JEST PRZYGOTOWANIE  I WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
W NIEZBĘDNĄ WIEDZE I KOMPTENCJE – DO PROWADZENIA 
EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY I  PROFESJONALNEJ OSBŁUGI KLIENTA.

Uświadomienie pracownikom obsługi klienta, że do zakresu ich 
zadań nie należy wyłącznie podawanie towaru, to wciąż kluczowe 
zadanie dla wielu przedsiębiorców. Aby to ułatwić - przygotowaliśmy 
warsztaty, które rozwijają umiejętności handlowe w relacjach B2C. 
Po szkoleniu uczestnicy będą wyposażeni w praktyczne wzorce 
pytań i rozmów do wykorzystania podczas obsługi klienta; nauczą 
się jak budować relację tak, aby klient chętniej wracał do punktu 
handlowego; zrozumieją jak rozmawiać językiem korzyści i rozwiną 
swoje umiejętności sprzedażowe.
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JAKA JEST ROLA  ZMIAN W ŻYCIU 
ZAWODOWYM?

W pierwszej części szkolenia uczestnicy dokonają
weryfikacji swoich nawyków i kompetencji handlowych.
Określą obszary wymagające zmian po to, by zbudować 
nowe umiejętności w oparciu o sprawdzone wzorce oraz 
tworzyć efektywne relacje z klientami.
. 

JAK BUDOWAĆ DOBRE PIERWSZE WRAŻENIE?

Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się, jak opty-

malnie wykorzystać proces powstawania pierwszego 
wrażenia do budowania zaufania klienta.

JAKIE SĄ KRYTERIA PROFESJONALNEJ 
OBSŁUGI KLIENTA?

Dobrze przeprowadzona sprzedaż powinna przebiegać
według konkretnego planu. Ten moduł przedstawi 
najważniejsze kryteria niezbędne do osiągnięcia
efektywności w kontaktach z klientem tak, by od 
momentu wejścia do punktu handlowego czuł,
że znalazł się we właściwym miejscu.

KIEDY I JAK PROPONOWAĆ PRODUKTY?

Moduł szkolenia, w którym poruszamy zagadnienia 
związane  z właściwym rozpoznaniem potrzeb, technikami

sprzedaży, oraz sposobami sprzedaży dodatkowej 
(cross-selling i up-selling). Uczestnicy uczą się, w jaki 
sposób motywować klientów do podjęcia zakupu.
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IA JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ JĘZYKIEM KORZYŚCI?
JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY CECHĄ, ZALETĄ, 
KORZYŚCIĄ?

Aby zainteresować klienta musimy rozpoznać i odpowiedzieć na
jego potrzeby po to, by móc zaproponować mu odpowiedni 
produkt. Na tym etapie uczestnicy poznają tajniki operowania 
językiem korzyści, który umożliwia przekazanie cech i zalet 
produktów w najkorzystniejszym świetle.

JAKIE ZNACZENIE MA UMIEJĘTENE ORAZ 
SPRAWNE ROZPOZNANIE TYPOLOGII KLIENTA 

W PROCESIE JEGO OBSŁUGI?

Zachowanie klienta uwarunkowane jest przez wiele czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych. Umiejętne rozpoznanie podłoża 
jego reakcji pomoże sprzedawcy dobrać i zastosować odpo-

wiednią formę argumentacji.

NA CZYM POLEGA EFEKTYWNA 

KOMUNIKACJA ?

Podczas tej części szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby 
przedstawiania komunikatów - w zależności od typu rozmówcy. 
Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat odczytywania sygnałów 
wyrażanych na poziomie werbalnym oraz niewerbalnym.

NA CZYM POLEGA ASERTYWNOŚĆ 
SPRZEDAWCY?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą czym jest asertywność i jak
z niej umiejętnie korzystać w kontaktach z klientami. Pozwoli im 
to skutecznie komunikować się i wyznaczać granice tak, aby nie 
doszło do naruszenia wartości - zarówno ze strony klienta,
jak i sprzedawcy.
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KTO SKORZYSTA 

ZE SZKOLENIA?

PRACOWNICY DZIAŁÓW 
OBSŁUGI KLIENTA W 

SKLEPACH 

SPRZEDAWCY DETALICZNI

DORADCY 
INSTYTUCJI/FIRM 

USŁUGOWYCH
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Exu}d p0}j0z
Paksymalnie aktywizxjemy xczestników do  

zjłaszania pomysłów1 Sracxjąc wspólnie
w jrxpie/  szxkamy i wybieramy najlepsze 

pomysły/ dopasowane do okre☆lonych potrzeb1 

Ju¦ s¦pxodf¦mqh
Rdpowiednio dobrane ‾wiczenia/ z pomocą

elementów zabawy i rywalizacji 0 xmożliwiają
indywidxalne lxb jrxpowe osiąjanie celów1
]aj～cia anjażxją xczestników/ pozwalają na
silne emocjonalne przeżycie1 Go☆wiadczenia

zdobyte tą metodą trwale pozostają
w ☆wiadomo☆ci xczestników1

＾zlf}hqld lqg¦zlgxdoqh 
l juxsrzh

Zspółdziałanie/ wymiana informacji i osobiste 
do☆wiadczenia xczestników to składniki/ które 

xmożliwiają wypracowanie i xtrwalenie xmiej～tno☆ci
podczas ‾wicze≧1 ]adaniem naszych trenerów jest 
odpowiednia moderacja ich przebiejx ﾃ xmożliwiająca 

xczestnikom wypracowanie własnych wniosków 
bez konieczno☆ci podawania jotowych odpowiedzi1

G¦snxsmd prghurzdqd
Gyskxsje xmożliwiają wymian～ do☆wiadcze≧/ 
dzielenie si～ wiedzą i spojrzenie na omawiany 

problem z różnych perspektyw1 ]adaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja/ tak by 

przebiejały w optymalny sposób1

＾zlf}hqld
ur}ju}hzdmąfh xp¦sŒ

Srzy pomocy kreatywnych ‾wicze≧ 0 trenerzy 
wzbxdzają pozytywne emocje ﾃ tak aby 

zwi～kszy‾ poziom koncentracji i skxpienia si～ 
xczestników1

Lqwhudnw¦zq¦ z¦nŒdg
Vzkolenie to co☆ wi～cej niż prezentacja i pokaz 
slajdów1 Qasi trenerzy/ aktywnie oddziałxją na 
jrxp～ i koordynxją przebiej zaj～‾ ﾃ  anjażxją 

xczestników m1in1 pytaniami/ ilxstracjami
i mikro0‾wiczeniami1
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KA METODY SZKOLENIA

98,21%

ponad

15 000

wydanych
certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych
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CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

Nasze statystyki

są witalne
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Te firmy 
skorzystały z naszych 
szkoleń handlowych

Warsztat wspomaga rozwój umiejętności 
interpersonalnych, związanych m.in.

z asertywnością i reagowaniem
w trudnych sytuacjach.

W
AR

TO
ŚĆ GŁÓWNE KORZYŚCI

Uczestnicy otrzymają konkretne 
narzędzia i wskazówki, które 

umożliwią im podniesienie jakości
i profesjonalizmu  w obsłudze klientów.

Uczestnicy będą bardziej świadomi 
odpowiedzialności związanej

z reprezentowaniem firmy na zewnątrz 
oraz poznają główne różnice miedzy 

sprzedawaniem, a podawaniem produktów.

Po szkoleniu handlowcy łatwiej nawiążą 
relację i osobistą więź z klientem tak,

aby zbudować w nim lojalność i częściej 
wracał do naszej placówki.

Wiedzę handlową ilustrują przykłady
z rzeczywistej pracy, co umożliwi 

handlowcom zrozumienie tego, jak operować 
językiem korzyści i sprzedawać więcej.

Sprzedawcy nabędą umiejętności 
niezbędne do sprawniejszego 

wykonywania zadań i podnoszenia 
satysfakcji obsługiwanych klientów.

Sytuacje symulowane i ćwiczenia 
sprawią, że handlowcy lepiej utrwalą

i przyswoją nowe umiejętności.

Po szkoleniu uczestnicy dopasują sposób 
komunikacji do odpowiedniego typu 

klienta oraz łatwiej odczytają sygnały na  
poziomie werbalnym i niewerbalnym.

DODATKOWE KORZYŚCI
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DODATKOWE KORZYŚCI

Szkolenie orjanizowane jest w 

vdodfk# r# z¦vrnlp# vwdqgdug}lh,

co przy intensywnym, jrupowym 

treninju przekłada się na 

eiektywne przyswajanie projramu.

Dodatkową warto☆cią dla 

uczestników, jest możliwo☆ć 

nrqvxowdfml#whohirqlf}q¦fk oraz

mailowych z Trenerem 0 nawet 

do 9 miesięcy po szkoleniu.

Szkolenie to 48h aktywnejo 

treninju, po którym uczestnicy

wyjdą zmotywowani do działania.

Xczestnicy otrzymają komplet 

proiesjonalnych pdwhuldŒ0z#

v}nrohqlrz¦fk, dzięki czemu

łatwiej utrwalą wiedzę i umie-

jętno☆ci.

1390,00 PLN netto

WARTOŚĆ INWESTYCJI

Catering

obiad, poczęstunek, 

przerwy kawowe

komplet profesjonalnych 

materiałów szkoleniowych

ziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor 
ikonki mówią nam o 

tym czego się 

spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach

imienny CERTYFIKAT  

ukończenia szkolenia

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

WARTOŚĆ
SZKOLENIA
TO TAKŻE:

Inwestycja:

O
FE

RT
A

Frank Bettger

„

”

Nie sądzę, by
ktokolwiek urodził 
się ze smykałką do 
handlu. Za to każdy 

z nas ma szansę 
zostać tym, kim 

zechce.
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Vsecjalizuje si～ w sznoleniach Nagry Kanglowej oraz ]arzągzającej1 Go tej sory srzesrowagziŒ blisno 53 333 jogzin sznoleń1 
W ramach outsourcingu zarzągza zessoŒami hanglowymi w wielu firmach1 Mest goragcą w zanresie organizacji srzegsi～biorstw/ 
zarzągzania/ hanglu i renrutacji1 Gogatnowo/ srowagziŒ zaj～cia we wrocŒawsniej i osolsniej Zyższej Vznole Eannowej/ również na 
soziomie PED1

Leszek srowagzi sznolenia w osarciu o antualne realia rynnowe1 Ziegz～ teorytyczną osagza w autentycznych  sytuacjach/
a jej zanres gostosowuje go sotrzeb sŒuchaczy1 Sogczas sznolenia umiej～tnie anjażuje uczestninów nie tylno go nich 
srzemawiając/ ale również wsŒuchując si～ w ich oczeniwania/ co jest nluczem go  realizacji celów srojramu warsztatu1

LESZEK SERGIEL
www1witalni1sl2leszen-serjiel
faceboon1com2leszen1serjiel

]dŒr⊥¦flho#l#zŒd★flflho#ilup¦#Zlwdoql1#Olfhqfmrqrzdq¦#Wuhqhu#
Vsu}hgd⊥¦# l# ]du}＾g}dqld/# Grudgfd/# Lqwhulp# Pdqdjhu/#

Phqwru/#Wuhqhu##phwrg＾#Kruvh#Dvvlvwhg#Hgxfdwlrq

]REDF] PRMH
SRRILOH=

Mdn#surzdg}‖#v}nrohqldB
Sartnerstwo i inssirowanie go zmiany to nluczowe 
sostawy/ ntórymi nieruje si～ na sznoleniu1 Felem 
gla mnie jest oczywi☆cie srzenazanie wiegzy/ ale 
co ważniejsze - osiąjni～cie realnych efentów
z  nażgym z uczestninów osobno1 Z trancie 
warsztatów gbam o nomfortową atmosfer～ oraz 
ogsowiegnio gobraną jrus～ uczestninów/ co
sozawala giajnozowa‾ ingywigualne sotrzeby
moich sŒuchaczy i realizowa‾ srojram
w najlesszym wariancie1

ﾌQdvl# sudfrzqlf¦# xf}hvwqlf}¦ol# z# v}nrohqlx# grvnrqdo¨f¦p#

xplhm～wqr☆fl#kdqgorzh#surzdg}rq¦p#su}h}#Sdqd#Ohv}nd#Vhujlho#+111,1

Z#su}hv}Œr☆fl#nru}¦vwdol☆p¦#mx∠#}#xvŒxj#v}nrohqlrz¦fk#ilup¦#Zlwdoql#

l#z#}doh∠qr☆fl#rg#qdv}¦fk#srwu}he#v}nrohqlrz¦fk#zudfdp¦#gr#Sdqd#

Ohv}nd1#G}lhm～#vl～#wdn#godwhjr/#∠h#zlg}lp¦#z¦ud∀q¦#z}urvw#prw¦zdfml/#

shzqr☆fl# vlhelh# l# hihnw¦zqr☆fl# z# sudf¦# qdv}¦fk# kdqgorzf0z1#

Rgghohjrzxm¨f#qdv}¦fk#sudfrzqln0z#qd#v}nrohqld#z#iluplh#Zlwdoql#

pdp¦#su}hnrqdqlh/#∠h#mhvw#wr#lqzhvw¦fmd/#nw0ud#v}¦enr#vl～#}zu0fl1ﾋ

Tomasz Pachura

F}Œrqhn#]du}¨gx
Sqhxpdw#V¦vwhp#Vs1#}#r1r1

“Robienie wciąż 
tej samej rzeczy i 

oczekiwanie od-

miennych rezulta-

tów jest formą 
szaleństwa” -

Anthony Robbins

„

”

https://witalni.pl/leszek-sergiel/
https://pl.linkedin.com/in/leszek-sergiel-9049a1106
https://www.facebook.com/leszek.sergiel/


TERMINARZ SZKOLEŃ
MARZEC - GRUDZIEŃ 2017

1

2

3

Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl. Wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i kliknij zapisz się. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online  

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19

W
AR

U
N

KI HARMONOGRAM

DZIEŃ I
9³0 - 1700

DZIEŃ II
9³0 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ

W
AR

U
N

KI

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
 W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

witalni.pl

PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-

szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy

dokonać rezerwacji.
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Szkolenie odbywa się na terenie całej Polski

Najbliższe szkolenia planujemy zorganizować 
w 2017 roku. Jeżeli jesteś zainteresowany już 
dziś, skontaktuj się z nami pisząc na adres:
biuro@witalni.pl



i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Sprzedawanie czy podawanie

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Miejsce szkolenia



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Legnickiej 46A, lok.8 (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46A, lok.8
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospo- 
darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo dostępu do 
swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania 
ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1490,00   PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.

5

WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Sprzedawanie czy podawanie 
Wartość inwestycji 1390,00PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl
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