
 
 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!!!! 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach w projekcie realizowanym przez Medicare i renomowaną Firmę 
szkoleniową Door: 
 
KOSZT: 5000zł/ osobę - Szkolenia są finansowane w 100% ze środków unijnych. !!! 
 
Każdy ze zgłoszonych przez Państwa uczestników (pracownik bądź właściciel apteki działającej na terenie woj. 
małopolskiego), wziąłby na przestrzeni 2013r udział w dwóch szkoleniach dwudniowych (tj. w sumie 4 dni 
szkoleniowe w 2013r) z następujących zakresów:   
 

 "SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PRACY Z KLIENTEM" (2 dni) 
 „BUDOWANIE DŁUGOFALOWYCH RELACJI – OBSŁUGA PACJENTA W APTECE”(2 dni) 
Szkolenia będą się odbywały w Krakowie w hotelu Holiday Inn (ul. Opolska 14). 
 
W ramach projektu zapewnione jest wyżywienie, a dla osób spoza Krakowa również możliwość bezpłatnego 
noclegu w hotelu pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia. 
 
Po Państwa stronie pozostałoby więc jedynie pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie. 
 
Projekt dedykowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność  w  woj. 
małopolskim,  które dotychczas nie uzyskały pomocy publicznej /de minimis w ramach 8.1.1 POKL w związku z 
objęciem ich wsparciem w projektach szkoleniach zamkniętych. 
 
Z uwagi na duże zainteresowanie, Firma DOOR przewidziała 10 grup szkoleniowych po 10 osób w każdej. 
Jesteśmy już po szkoleniach dla pierwszych 4 grup i mamy bardzo pozytywne komentarze od 
uczestników. 
 
Szkolenie 1 (komunikacja) odbędzie się jeszcze w czerwcu i lipcu (terminy u Ewy Antolski i Agnieszki Oleś) a 
szkolenie 2 (budowanie relacji) jesienią. 
 
Zostało nam jeszcze kilka miejsc, a czasu jest niewiele - zachęcamy do zapisów. 
 
Można zapisać się lub zarezerwować miejsca już dzisiaj przy stoisku Medicare. 
 
Szczegółowe informacje organizacyjne Firma DOOR będzie przesyłać mailowo z kilkudniowym 
wyprzedzeniem bezpośrednio do osób zgłoszonych na konkretny termin - stąd też prośba o podanie 
adresu e-mail i telefonu kontaktowego do uczestników szkoleń. 
 
 

 

Koordynacja ze strony Medicare: 

- Monika Loska - Dział Marketingu - mloska@medicare.pl, tel. 32/7443514 

- Beata Piwowarczyk - Koordynator Projektu - b.piwowarczyk@ccprogres.pl, tel. 501 756 371 

 

Miejsce szkolenia – hotel  Holiday Inn w Krakowie ul. Opolska 14 

szkolenia w godzinach 9-17 (w tym przerwy kawowe i lunch) 

 

OPIS SZKOLEŃ NA ODWROCIE 

 



SZKOLENIE 1 (2 dni) 

"SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PRACY Z KLIENTEM" 

 
Cele programu 

 Wzmocnienie pracy zespołowej i relacji z Klientami poprzez ulepszenie komunikacji. 

Tematyka pierwszego szkolenia: 
 
  Schemat komunikacji werbalnej 
  Błędy i przeszkody komunikacyjne 
  Precyzja przekazu i potwierdzenie zrozumienia 
  Komunikacja niewerbalna 
  Psychologia kontaktów handlowych – różne typy zachowań ludzi i sposoby dostosowania się 
do nich 
 Wykorzystanie zachowań asertywnych w sytuacjach trudnych 
 Komunikat Ja – narzędzie komunikacyjne wykorzystywane w sytuacjach problemowych do 
wyrażania negatywnych uczuć z zachowaniem dobrych relacji z innymi 
 Asertywna odmowa 
 
Metody szkoleniowe: 
 
Szkolenie będzie się składało z krótkich wykładów, a w przeważającej części z ćwiczeń, oraz symulacji 
sytuacyjnych pozwalających rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zespole. Część teoretyczna jest 
ograniczona do niezbędnego minimum. 

 

SZKOLENIE 2 (2 dni) 

„BUDOWANIE DŁUGOFALOWYCH RELACJI – OBSŁUGA 
PACJENTA W APTECE” 

 
 

Cele szkolenia 

 Rozwój indywidualnych umiejętności sprzedażowych w celu zwiększenia sprzedaży w 
aptece 
  Stosowanie standardów profesjonalnej obsługi pacjenta 
 
Tematyka szkolenia: 
 
 Standardy profesjonalnej obsługi pacjenta 
 Powody odchodzenia Klientów do konkurencji 
 Oczekiwania pacjentów wobec apteki – omówienie wyników badań 
 Porada apteczna 
 Metody sprzedażowe skłaniające pacjenta do podjęcia decyzji o zakupie preparatów 
 Budowanie długofalowych relacji z pacjentami 
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