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czyli niezbędna wiedza marketingowa dla małych i średnich przedsiębiorstw
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MARKETING
W MAŁEJ FIRMIE Jak promować swoje produkty?

CELEM SZKOLENIA JEST POZNANIE W TEORII
I PRAKTYCE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW MARKETIN-
GU W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE. PRAGNIEMY, ABY 
KAŻDA OSOBA, KTÓRA UKOŃCZY SZKOLENIE BYŁA
W PEŁNI PRZYGOTOWANA DO PRAKTYCZNEJ REALIZA-
CJI ZADAŃ MARKETINGOWYCH W SWOIM PRZEDSIĘ-
BIORSTWIE.

 

Marketing to szeroka i złożona dziedzina.  Obejmuje wiele segmen-
tów, do tego jest bardzo dynamiczna i szybko się zmienia - co czyni 
ją trudną do przyswojenia. Niniejszy program to staranie wyselek-
cjonowane i przystępnie przygotowane zagadnienia, które najczę-
ściej spotykamy w codzienności marketingowej pracy.

Na szkoleniu zapoznamy się z podstawowymi zasadami działania 
w marketingu, poznamy podstawy planowania i realizacji kanałów 
komunikacji, w tym kanałów elektronicznych i internetowych. Przy-
gotujemy się do współpracy z agencją reklamową, mediami
i dostawcami e-marketingu.  Nauczymy się rozwiązywać najczę-
ściej pojawiające się problemy.

MARKETING W MAŁEJ FIRMIE
czyli niezbędna wiedza marketingowa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jak współpracować z dostawcami 
usług marketingowych?

Jak marketingowo wspierać
dział sprzedaży?
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU, KTÓRE OMÓWIMY PODCZAS SZKOLENIA:

PODSTAWOWE DEFINICJE I PRAWA RZĄDZĄCE MARKETINGIEM
Na początku kursu zapoznamy Cię z podstawową wiedzą z zakresu marketingu, która jest niezbędna do realizacji działań w przedsiębior-
stwie. Bez zbędnych naukowych teorii i definicji, ale za to z duża ilością przykładów i zastosowań. Zastanowimy się, dlaczego kupujemy 
dane produkty i co na to wpływa. Omówimy „marketing mix” w kontekście Twojej firmy i Twoich produktów, poznamy w praktyce model 4P, 
model 4C i nowy model 4C.

JAK DOSTOSOWAĆ MARKETING DO POTRZEB KLIENTÓW I CZYM JEST MARKA?
W kolejnym etapie kursu z marketingu nauczysz się jak prawidłowo rozpoznawać potrzeby klientów z zakresie oferowanych przez Twoje 
przedsiębiorstwo usług i produktów oraz dowiesz się jak realizować oczekiwania kupujących. Wspólnie zastanowimy się czym tak napraw-
dę jest MARKA, poznasz „chiński model” marki, a w dalszej części szkolenia dodatkowo omówimy marki własne produktów w Polsce i w 
Unii Europejskiej.

JAK MARKETINGOWO POZYCJONOWAĆ PRODUKTY I USŁUGI? JAKA JEST ROLA MARKETINGU W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
Jak to się dzieje, że niektóre produkty i usługi sprzedają się dobrze, a niektóre gorzej? W tym module szkoleniowym nauczymy się pozycjo-
nować swoje produkty i budować ich przewagę marketingową. Poznamy marketing jako narzędzie sprzedażowe, omówimy różne modele 
wymiany informacji z rynkiem, główne zadania jakie marketing ma do zrealizowania w firmie. Poznasz nowy i stary model sprzedaży, 
marketing wewnętrzny i marketing zewnętrzny, dowiesz się jakie firmy zewnętrzne wspierają marketing. Dodatkowo, podczas tej części 
szkolenia z marketingu, poznasz kilka sposobów na autoanalizę i analizę marketingową firmy / produktu.

BADANIA MARKETINGOWE – JAK JE PRZEPROWADZAĆ LUB KOMU JE ZLECIĆ? 
Kolejna część kursu marketingu to badania marketingowe, ich podział oraz badania rynku. Dowiemy się jakie instytucje przeprowadzają 
badania marketingowe oraz jaki jest ich średni koszt. Dowiemy się czym są badania ilościowe i jakościowe.

JAK SIĘ PROMOWAĆ I REKLAMOWAĆ ORAZ AKTUALNE NORMY PRAWNE REGULUJĄCE REKLAMĘ
Jak dopasować najlepsze metody reklamy do Twoich produktów i usług. Ten etap szkolenia to praktyczny zestaw metod promocji i 
informacji jak i kiedy je stosować, połączony z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie doboru metod komunikacji. Dodatkowo, poznasz 
obowiązujące i aktualne normy prawne regulujące reklamę. Dowiesz się jak samodzielnie zarejestrować w urzędzie patentowym znaki 
towarowe i znaki słowo-graficzne oraz jakie są związane z tym koszty. W skrócie omówimy prawo autorskie i etykę reklamy. Poznasz 
koszty reklamy w telewizji, radiu, kinie, prasie czy koszty reklamy outdoor. Poznasz przykłady udanych i nieudanych kampanii reklamowych.

KIEDY I JAK KORZYSTAĆ Z PUBLIC RELATIONS I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA?
Jak i kiedy korzystać z PR i marketingu społecznie aktywnego. Kiedy takie kanały wpływają na sprzedaż oraz jak działają na marketing 
wewnętrzny i zewnętrzny firmy? Poznasz kilka przykładów zrealizowanych kampanii CSR (corporate social responsibility) – społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

ZAGADNIENIA
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

Właściciele firm

Pracownicy działu 
marketingu

Osoby zarządzające 
działem marketingu 

Osoby, które chcą 
rozpocząć pracę w 

marketingu



CIĄG DALSZY

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z E-MARKETINGU I REKLAMY W INTERNECIE
(SOCIAL MEDIA, SEO/SEM, ADWORDS, REMARKETING, INBOUND MARKETING, MAILING)
Ostatnie lata to niezwykle szybki rozwój e-marketingu i komunikacji marketingowej. Na tym etapie poznamy generalne zasady promocji 
przez media społecznościowe (facebook, instagram, linkedin), wyszukiwarki internetowe (google) i VOD/YouTube. Dowiemy się ile kosztuje 
skuteczny marketing w tych kanałach.

KONTENT.
To słowo robi w ciągu ostatnich lat szczególną karierę w marketingu. Co to jest content marketing i jak go zastosować? W tej części szkole-
nia dowiemy się, co możemy powiedzieć w ten sposób o naszych firmach i jakie metody content marketingu do tego dobrać.

JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z DOSTAWCAMI USŁUG PROMOCYJNYCH? JAK
WSPÓŁPRACOWAĆ Z BLOGERAMI / INFLUENSERAMI / TRENSETTERAMI
Ostatni panel kursu marketingu pozwoli nam poznać generalne zasady pracy z agencją reklamową, z agencją social media, domem medio-
wym, dostawcą materiałów promocyjnych. Jak szukać kontrahentów, jak ich ocenić i czym tak naprawdę jest brief. ABC tego jak owocnie 
współpracować z dostawcami w kategorii marketingu w internecie.
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98,21%

ponad

15 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskie j

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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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

Tylko tyle Polaków w wieku 
25-34 lat dokształca się. 

Uzyskaj przewagę na rynku 
pracy podnosząc swoje 

kwalifikacje (Dane: Eurostat, 2015)

7%

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Dyskusja moderowana

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg zajęć – angażu-
ją uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

Interaktywny wykład

Burza mózgów
Maksymalnie aktywizujemy uczestników do  zgłaszania pomysłów. Pracując wspólnie w grupie,  szukamy i wybieramy 
najlepsze pomysły, dopasowane do określonych potrzeb. 

METODY SZKOLENIA
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GŁÓWNE KORZYŚCI

Po szkoleniu łatwiej będzie przygotować 
harmonogram konkretnych działań 

marketingowych

Pozyskana wiedza pozwoli rozsądnie planować 
budżet i koszty działań marketingowych

– odpowiednio do branży i sposobu 
funkcjonowania firmy

Wykorzystanie wiedzy w praktyce 
przyczyni się do zwiększenia 
obrotów handlowych firmy

Wykorzystywane przykłady będą odnosić 
się do branży osób uczestniczących

i dopasowane do ich przedsiębiorstw

Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności 
związane z myśleniem marketingowym, 
wyznaczaniem strategii marketingowej

w oparciu o nowoczesne narzędzia

Uczestnicy będą bardziej świadomi pojęć 
marketingowych – dzięki temu, zlecając 

działania firmom zewnętrznym będą 
wiedzieć co  kupują i za co płacą

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*

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

WARTOŚĆ SZKOLENIA TO TAKŻE NASZA JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-

we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 

standard Jakości Szkoleń Witalnych. 

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 

przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 

Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 

ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-

żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 

organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnicy naszych szkoleń mogą być 

pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz posiłki

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne w 
trakcie oraz po 

szkoleniu

Te firmy 
skorzystały z naszych 

szkoleń

DODATKOWE KORZYŚCI



OPINIE 
UCZESTNIKÓW
O SZKOLENIU

Treść szkolenia z marketingu 
dobrze przemyślana. W trakcie 

przekazano wiele ciekawych 
informacji. Szkolenie pozwoliło mi 
zauważyć nowe aspekty marketin-

gu, którymi należy zająć się
w naszej firmie.

Patrycja Grajewska-Filipczak
specjalista ds. importu

Grajewscy Sp.J.

Prowadzący z ogromnym doświad-
czeniem i wiedzą w kwestii marke-
tingu. Jego przekaz wiedzy pozwa-
la zrozumieć gdzie jest nasza firma 

i w jakim kierunku powinna się 
rozwijać. Super!

Maciej Reczuch 
współwłaściciel

Manufaktura Monimo

Szkolenie z marketingu bardzo 
ciekawe, została podczas niego 

przekazana bardzo duża ilość 
informacji merytorycznych. Prowa-

dzący ma zdolności oratorskie i 
przedstawia w wiedzę w sposób 

ciekawy i zabawny. Polecam.

Hanna Gałęska
Dyrektor Zarządzający 

JJA PROGRESS
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POPRZEDNIE EDYCJE
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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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udział w szkoleniu kompetencji handlowych oraz 

budowania relacji z Klientem 

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1370,00 PLN nettoInwestycja:

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy
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Firm zajmujących się szkolenia-
mi jest dużo na rynku, wybrać tą 
właściwą jest sztuką… Nam się 

udało!”.

(...) Dziś z perspektywy czasu 
mogę ocenić, że podjęta decyzja 
okazała się słusznym wyborem. 
Witalni do tej pory zrealizowali 
dla LIGUM cykl szkoleń dla Kadry 
Zarządzającej średniego szczebla 
oraz dla Przedstawicieli Handlo-
wych.

Szkolenia zostały przygotowane
i przeprowadzone zgodnie z naszy-
mi oczekiwaniami (...). Uczestnicy 
szkolenia otrzymali profesjonalnie 
opracowane materiały szkoleniowe, 
które będą dla nich wsparciem w 
późniejszej pracy. Program szkoleń 
został dostosowany do potrzeb (...)
z wykorzystaniem praktycznych 
przykładów i ćwiczeń dostosowa-
nych do branży, którą reprezentuje 
LIGUM. Szkolenia cechowały się 
wysokim poziomem merytorycz-
nym, aktywizującą formą zajęć oraz 
dobrą atmosferą sprzyjającą rozwo-
jowi zawodowemu uczestników.

Już wkrótce będziemy realizować 
kolejny cykl szkoleń dla menadże-
rów wyższego szczebla, a to najlep-
sza rekomendacja!

Piotr Walkowiak
Prezes Zarządu

Ligum, 2016

O WITALNYCH

MACIEJ CZAJKA



TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH
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w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
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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 dzwoniąc pod numer 71 757 52 19

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.

X
lat

, ,Umiejętność 
komunikowania się, 
stała się w dzisiej-
szym świecie towa-

rem, za który 
gotów jestem 

płacić więcej, niż 
za jakikolwiek inny” 

John D. Rockefeller

DZIEŃ I
09³0 - 1700

DZIEŃ II
09³0 - 1700

GDAŃSK

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

Znajdź szkolenie blisko Twojej miejscowości
Aktualne terminy szkolenia znajdziesz na naszej stronie

SPRAWDŹ TERMINARZ

witalni.pl

https://witalni.pl/terminarz/?nazwa=marketing-w-malej-firmie


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

Marketing w małej firmie

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. 
A. Ostrowskiego 7 lok. 311(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. A. Ostrowskiego 7 
lok. 311 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:   1370,00   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 Witalni dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.
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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

Marketing w małej firmie 
Wartość inwestycji 1370,00PLN

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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