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Zbuduj swój biznes
w branży fotowoltaicznej

ZBUDUJ SWÓJ BIZNES
W BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ
Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:
chcą otworzyć lub ulepszyć swój biznes w branży fotowoltaicznej,
prowadzą firmę w branży fotowoltaiki, ale chcą zwiększyć
swoje wyniki i opracować strategię rozwoju,
chcą się przebranżowić lub w poszerzyć swoją działalność o fotowoltaikę,
są managerami w biznesie fotowoltaicznym i odpowiadają za wyniki firmy.

Co zyskasz?
Podczas szkolenia dowiesz się:
jak odnaleźć się na konkurencyjnym rynku fotowoltaiki,
jak dotrzeć do właściwych klientów,
jak zwiększać wyniki na podstawie swoich liczb,
jakie strategie pomagają budować dochodowe biznesy fotowoltaiczne.
Stworzysz plan na rozwój swojej firmy i zweryfikujesz jakie ma szanse na powodzenie.
Szkolenie pozwoli Ci wyjść z gotowymi rozwiązaniami, oraz głową pełną pomysłów na to, jak ruszyć do przodu.

DZIEŃ I

PSYCHOLOGIA PRZEDSIĘBIORCY
Trójkąt sukcesu w biznesie – czyli o jakie trzy elementy
musisz zadbać, żeby Twoja firma przynosiła zyski?

STRATEGIE ZARZĄDCZE
Business Model Canvas – zarządzanie strategiczne - szablon startowy modelu biznesowego
Strategia budowy biznesu na konkurencyjnym rynku

LEJEK SPRZEDAŻY I STRATEGIE PODNOSZENIA WYNIKÓW
Klient biznesowy i indywidualny przy sprzedaży fotowoltaiki
Określenie strategii pozyskiwania leadów
Strategia sprzedaży
Budowa lejka sprzedaży
Uszczelnianie lejka i strategia podnoszenia wyników w sprzedaży
Nie można zarządzać czymś, czego nie mierzysz – czyli liczby w biznesie

PROGRAM

Pola wpływu – czyli co mogę zmieniać i kontrolować w swojej firmie

DZIEŃ II
DOFINANSOWANIA
Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych dla osób prywatnych, przedsiębiorców i rolników.

Omówienie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej podpisanej z konsumentem oraz z przedsiębiorstwem lub
innym podmiotem prawnym. Rola pełnomocnictwa przy podpisywaniu umów.
Sporządzanie umów z klientem na podstawie przygotowanych ofert.
RODO oraz umowa powierzenia danych osobowych.
Rola Rzecznika praw konsumenta.
Kiedy klient może wypowiedzieć umowę?
Skutki podpisania umowy u klienta, w siedzibie firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez telefon.
Umowa pomiędzy handlowcem, a Zleceniodawcą/Pracodawcą.

PROGRAM

MODUŁ PRAWNY

DZIEŃ II c.d.
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI
Rekrutacja - 7 kroków do znalezienia wymarzonego pracownika
Zarobki w branży fotowoltaicznej - analiza raportu zarobków z branży PV

Pracownik nie sprzedaje? - plan naprawczy
Motywowanie i kontrolowanie pracowników
Szkolenia i co dalej - czyli jak ciągle poszerzać wiedzę swoją i swoich pracowników tak, aby firma ciągle się rozwijała.

NARZĘDZIA (polecenia bezpłatnych narzędzi przydatnych w biznesie fotowoltaicznym)
Narzędzia do zarządzania relacjami z klientem (CRM)
Narzędzie do mierzenia sprzedaży
Narzędzie do umawiania rozmów z klientami

PLAN DZIAŁAŃ WDROŻENIOWYCH
Stworzenie planu rozwoju firmy fotowoltaicznej
Wskazanie konkretnych zadań do realizacji

PROGRAM

Jak wynagradzać - modele wynagrodzeń w fotowoltaice

INWESTYCJA
W SZKOLENIE
1300 zł netto

CZAS TRWANIA

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

Udział w 2 dniowych warsztatach online

Komplet merytorycznych prezentacji
i materiałów szkoleniowych

Imienny certyfikat uczestnictwa w
szkoleniu

Raport dotyczący zarobków w branży
fotowoltaicznej.

Praktyczne materiały wypracowane na
szkoleniu przez grupę.

2 dni
1 dzień 9:00 - 17:00 online
2 dzień 9:00 - 17:00 online

Networking branżowy
(możliwość wymiany kontaktów
między uczestnikami i trenerami)

Polecenie narzędzi do zarządzania i
sprzedaży w firmie fotowoltaiczej.

POZNAJ TRENERÓW
ELŻBIETA SAWCZUK
Psycholog biznesu. Certyfikowany
trener, coach i mentor. Wieloletni
praktyk sprzedaży. Ma ponad 15 lat
doświadczenia w sprzedaży. Od
ponad 8 lat szkoli handlowców,
managerów i dyrektorów sprzedaży.
Przeprowadziła już ponad 7500
godzin szkoleń. W jej szkoleniach
uczestniczyło
przeszło
1200
uczestników.
Autorka w branżowych pismach
specjalistycznych. Wykładowca WSB
we Wrocławiu.

czytaj więcej

NATALIA MATLAK
Działa na rynku usług prawniczych od
2012 r. Ukończyła wyższe studia
prawnicze na Akademii Krakowskiej na
kierunku
prawo,
Ukończyła
podyplomowe studia z zakresu prawa
pracy na UJ. W czerwcu 2017 r.
ukończyła kurs w Szkole Prawa
zdobywając tytuł Mediatora oraz
uprawnienia do prowadzenia mediacji.
Od 2018 roku prowadzi Kancelarię
Adwokacką Matlak w Oświęcimiu.

czytaj więcej

SZKOLENIA
DEDYKOWANE
Drodzy Państwo,

mamy możliwość zorganizowania szkoleń dedykowanych dla Waszej Firmy

Dzięki temu:

opracujemy indywidualny program warsztatów, w zależności od Państwa potrzeb,
trener skupi się na największych wyzwaniach w Waszej firmie,
w wielu przypadkach zaoszczędzicie pieniądze, gdyż szkolenia dedykowane
wyceniamy za dzień szkoleniowy, a nie za osobę,
dostaniecie od trenera wskazówki dotyczące zarządzania sprzedażą.

