
SKUTECZNY MENEDŻER 
= ZYSKOWNA APTEKA

Właścicielu aptek – zapisz siebie, kierowników i menedżerów odpowiedzialnych za Twój biznes 
Producencie – zaproś swoich klientów, wspierając ich biznes, wspierasz również swój

DLACZEGO NIE MOŻE CIĘ ZABRANKĄĆ NA SZKOLENIU
Zarządzanie apteką to fascynująca ale zarazem trudna, stresująca, pełna codziennych wyzwań praca. Dzisiejszy 
agresywny rynek wymaga od Ciebie o wiele szerszych umiejętności niż tylko te farmaceutyczne. Musisz zadbać 
o efektywność biznesową apteki. Zarządzać asortymentem, magazynem, cenami i promocją. To jak to robisz 
bezpośrednio wpływa na konkurencyjność rynkową oraz rentowność apteki. Musisz również być menedżerem 
zarządzającym personelem i sprawić, żeby cały zespół, pracował  dla Ciebie z pełnym zaangażowaniem. 
Motywacja, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, stres zarówno Twój jak i całego zespołu, to wszystko Twoja 
odpowiedzialność.

Jak sobie z tym radzić ?

Odpowiedź znajdziesz podczas 10 spotkań on-line.

Pomożemy Ci usprawnić kluczowe obszary Twojej odpowiedzialności.

Każdorazowo jedynie 1,5 godziny inwestycji w samorozwój a Twoja praca stanie się bardziej efektywna i da Ci 
jeszcze więcej satysfakcji. 

CO DOSTANIESZ:
•  Wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów funkcjonowania apteki: biznes i zarządzanie personelem
•  Podczas pięciu spotkań w module biznesowym, dowiesz się jak zwiększyć efektywność wzmacniać wizerunek 

apteki, rozwijać sprzedaż, zarządzać magazynem i poprawić rentowność
•  Podczas pięciu spotkań menedżerskich wzmocnisz swoje umiejętności w obszarach motywacji, zarządzania 

stresem, prowadzenia trudnych rozmów z personelem oraz budowania zaangażowanego zespołu
•  Spotykamy się dwa razy w tygodniu na 1,5 godziny
•  W poniedziałki spotkania w module BEZNESOWYM
•  W środy spotkania w module MENEDŻERSKIM
•  Startujemy o godzinie 15.00. Każde spotkanie 1,5 godziny. W sumie 10 spotkań

Jesteś właścicielem, 
menedżerem lub 
kierownikiem aptek ?

To szkolenie  
jest dla Ciebie! 

Cena szkolenia obejmuje DARMOWĄ KSIĄŻKĘ dla każdego uczestnika:

KONKURENCYJNA APTEKA: CATEGORY MANAGEMENT PHARMA  
– ZARZĄDZANIE ASORTYMENTEM, CENĄ I MARŻĄ

Cena detaliczna książki 69 zł

SZKOLENIE ONLINE



TEMATYKA SESJI SZKOLENIOWYCH:

Poniedziałek 8 czerwca - godz. 18.00

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU APTEKI – JAK MNIE WIDZĄ TAK O MNIE MÓWIĄ

•  Czym jest wizerunek apteki i jak go kształtować
•  Kierunki budowania wizerunku – różne drogi, którymi mogę podążać
•  Czynniki determinujące efektywne budowanie wizerunku apteki
•  Tania apteka vs wizerunek taniej apteki – czym tak naprawdę jest konkurencyjność cenowa

Środa 10 czerwca - godz. 18.00

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W TRUDNYCH CZASACH  
- JAK PRACOWAĆ Z LUDŹMI PRZECIĄŻONYMI PRACĄ

•  Praca z emocjami pracowników
•  Prowadzenie rozmów indywidualnych i grupowych
•  Empatia – kluczowy zasób menedżera
•  Radzenie sobie z obniżeniem zaangażowania farmaceutów wynikającym ze stresu

Poniedziałek 15 czerwca - godz. 18.00

ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ W APTECE – JAK OGRANICZYĆ ILOŚĆ PRODUKTÓW  
W APTECE BEZ SZKODY DLA SPRZEDAŻY I ZYSKÓW

•  Category Management Pharma - czym jest zarządzanie kategorią w aptece i dlaczego przebiega inaczej niż w sklepie
•  Korzyści z wdrożenia i kluczowe pojęcia zarządzania kategoriami
•  Efektywny proces optymalizacji asortymentem w aptece – jak to zrobić krok po kroku
•  Praktyczne wykorzystanie zarządzania kategorią w aptece

Środa 17 czerwca - godz. 18.00

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU – JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKAMI W STRESIE

•  Zrozumieć co chciał mi przez to powiedzieć – o wielowymiarowości komunikacji
•  Zakazane słowa w komunikacji menedżerskiej
•  Informacja zwrotna – to już nie ważne co się stało, kluczowe jest to czego się nauczyłeś
•  Komunikacja zorientowana na rezultat w sytuacjach trudnych

Poniedziałek 22 czerwca - godz. 18.00

PRICING APTECZNY – ZARZĄDZANIE CENĄ I MARŻĄ ZWIĘKSZAJĄCE RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

•  Rola ceny w procesie decyzyjnym pacjenta
•  Dźwignia cena-marża (dźwignia pricingowa) czym jest i jak mogę ją wykorzystać do zwiększenia zysków
•  Skuteczne taktyki cenowe w aptece
•  Efektywne różnicowanie marży: kategoria, segment, marka, produkt

Środa 24 czerwca - godz. 18.00

BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA PERSONELU  
– JAK PODCHODZIĆ INDYWIDUALNIE

•  Indywidualne motywatory ludzi
•  Dlaczego motywowanie często nie działa
•  Czego oczekują Twoi pracownicy
•  Błędne koło motywacji jak mu przeciwdziałać

Poniedziałek 29 czerwca - godz. 18.00

PROMOCJA W APTECE – PLANOWANIE SKUTECZNYCH PROMOCJI W APTECE

•  Cele promocji oraz niecenowe taktyki promocyjne Category Management Pharma
•  Proces planowania skutecznej promocji aptecznej
•  Ocena atrakcyjność oferty promocyjnej dostawcy
•  Najczęstsze błędy w organizacji działań promocyjnych i sposoby ich unikania



Środa 1 lipca - godz. 18.00

PONACZASOWE PRZYWÓDZTWO - W KRYZYSIE I NIE TYLKO

•  Czy przywództwo jest talentem czy kompetencją
•  5 Poziomów przywództwa – kiedy staje się menedżerem wyższego poziomu
•  Przywództwo oparte o sytuacje w jakiej znajduje się pracownik
•  Świadome dobieranie stylu przywództwa do pracownika

Poniedziałek 6 lipca - godz. 18.00

REKOMENDACJA W APTECE - JAK REALIZOWAĆ OBSŁUGĘ SPRZEDAŻOWĄ PACJENTA  
W ZGODZIE Z ETYKĄ ZAWODU FARMACEUTY

•  Co sprawia, że pacjent kupuje więcej – rola rekomendacji
•  Komunikacja korzyści – rozmawiaj z pacjentem jego językiem
•  Czym różni się sprzedaż od rekomendacji – proste sposoby
•  Rekomendacja w aptece w zgodzie z etyką zawodu farmaceuty

Środa 8 lipca - godz. 18.00

BUDOWANIE SILNEGO ZESPOŁU

•  Kiedy odważyć się na głębsze relacje z pracownikami i jakie są zagrożenia
•  Dlaczego konflikty wzmacniają Twój zespół
•  Katalog wartości zespołowych – co zrobić żeby nie brzmiał patetycznie ale budował kulturę apteki
•  Odpowiedzialność – jak wyzwolić ją w działaniach każdego pracownika

Nie masz czasu na którąś z sesji ?  
Dostaniesz nagranie (nagranie dostępne tylko dla uczestników szkolenia)

INWESTYCJA
Cena za 10 sesji – czas trwania jednej sesji 90 min

•  590 netto za osobę – to tylko 59 zł za sesję

•  zapisując min 3 osoby otrzymasz 10% rabatu

•  chcesz zapisać więcej niż 10 osób – napisz lub zadzwoń

PREZENT
W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma książkę

KONKURENCYJNA APTEKA: CATEGORY MANAGEMENT PHARMA  
– ZARZĄDZANIE ASORTYMENTEM, CENĄ I MARŻĄ

Wysyłka pocztą na adres zamawiającego szkolenie
W dniu szkolenia otrzymasz link do spotkania on-line
Nie musisz instalować, żadnych aplikacji – klikasz i jesteś na szkoleniu

Zapisz się klikając link:  http://konkurencyjnaapteka.pl/produkt/szkolenie-online/ 
 
lub wypełnij ostatnią stronę niniejszego folderu i prześlij ją mailem na adres  
krzysztof.pytel@szkolenia-biznes.pl



KIM JESTEŚMY:

Od 1997 roku związany jestem z rynkiem farmaceutycznym. Pracowałem zarówno po stronie producenta jak  
i sieci aptek. Zarządzałem działem trade marketingu, jako Dyrektor Sprzedaży rozwijałem sprzedaż w kanale farma-
ceutycznym a jako Prezes Zarządu odpowiadałem za rozwój nowej spółki. Po stronie aptek zdobyłem doświadczenie 
jako Category Manager odpowiedzialny za współpracę z dostawcami. Prowadzę szkolenia i projekty doradcze dla 
aptek, optymalizując kategorię, ceny i marże. Szkolę kupców, category managerów i kierowników aptek. Jestem au-
torem wyspecjalizowanego programu szkoleniowego dla farmaceutów pierwszego stołu, skutecznie zwiększającego 
efektywność sprzedażową pierwszego stołu. Występuję na konferencjach branżowych, piszę specjalistyczne arty-
kuły do prasy branżowej. Jestem autorem dwóch książek: REKOMENDACJA W APTECE - JAK REALIZOWAĆ OB-
SŁUGĘ SPRZEDAŻOWĄ PACJENTA W ZGODZIE Z ETYKĄ ZAWODU FARMACEUTY oraz KONKURENCYJNA 
APTEKA – CATEGORY MANAGEMENT PHARMA, ZARZĄDZANIE ASORTYMENTEM CENĄ I MARŻĄ

Wysoka jakość moich usług została potwierdzona przyznaniem Certyfikatu Jakości TGLS Quality Alliance 
Ukończyłem magisterskie studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia menedżerskie Executive MBA Instytutu 
Ekonomii Polskiej Akademii Nauk. Zestawienie wykształcenia pedagogicznego i biznesowego oraz wieloletnie do-
świadczenie, stanowi mocny fundament moich umiejętności menedżerskich i trenerskich.

Krzysztof Pytel

KONSULTANT CATEGORY MANAGEMENT & PRICING,  
CERTYFIKOWANY TRENER BIZNESU,  
AUTOR KSIĄŻEK ZWIĘKSZAJĄCYCH RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY 

krzysztof.pytel@szkolenia-biznes.pl • tel: 695-672-851

Paweł Bogusław 

WICEPREZES W POLSKIE TOWARZYSTWO TRENERÓW BIZNESU, 
WYKŁADOWCA NA UCZELNI ŁAZARSKI,  
TRENER BIZNESU, COACH 

Trener, coach, MBA Executive HR. Prowadzę szkolenia, konsultacje oraz coaching dla kadry menedżerskiej  
i handlowców. Wykładam w Szkole Zarządzania Sprzedażą na kierunkach Zarządzanie Działem Sprzedaży i Acco-
unt Management oraz na Uczelni Łazarski na wydziale Psychologia w Zarządzaniu. Pełnię również funkcję wicepre-
zesa zarządu Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pracowałem jako Przedstawiciel Medyczny otc, Dystrykt 
Manager, Dyrektor Sprzedaży, Manager Projektów Szkoleniowych oraz Kierownik Działu Szkoleń, w takich firmach 
jak Sandoz, Valeant, Polfarmex, Hortex, Auchan, Leroy Merlin, CRL. Wdrażałem oraz koordynowałem procesy HR, 
kreując politykę personalną w międzynarodowych strukturach handlowych. Wieloletnie doświadczenie trenerskie 
pozwala mi prowadzić z sukcesami procesy rozwojowe, od rekrutacji – assessment center, przez szkolenia meryto-
ryczne i sprzedażowe do coachingu on the job. Praca Kierownika Działu Szkoleń oraz prowadzenie wielu projektów 
HR w firmach międzynarodowych zapewniła moim klientom szerokie spojrzenie na potrzeby rozwojowe pracow-
ników. Przeprowadziłem ponad 930 dni szkoleniowych i coachingowych w różnych sektorach biznesu. Specjalizuje 
się w budzeniu motywacji wewnętrznej, inspirowaniu do poszukiwania i samodzielnego dochodzenia do efektyw-
nych rozwiązań.

Ukończyłem Executive MBA HR - Uniwersytet Łazarskiego w Warszawie. Jestem dyplomowanym coachem – 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Posiadam certyfikat trenera Biznesu – Szkoła Trenerów Trening Part-
ners. Magister, Pedagog pracy – Doradca zawodowy - Wyższa szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

pawel.boguslaw@vp.pl • tel: 509-288-757

Organizatorami szkolenia są: Krzysztof Pytel Szkolenia-Biznes oraz BP Training Paweł Bogusław



Adres wysyłki na który wyślemy Ci darmowe książki dla każdego uczestnika (wypełniasz jeżeli inny niż adres zamawiającego)

1.  W celu spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych powierzam Krzysztof Pytel Szkolenia-Biznes 
przetwarzanie danych osobowych uczestników Szkolenia w celu realizacji niniejszego zamówienia.

2.  Akceptuję cenę w wysokości:

 •  590 netto za osobę – to tylko 59 zł za sesję
 •   zapisując min 3 osoby otrzymasz 10% rabatu
 •  chcesz zapisać więcej niż 10 osób – napisz lub zadzwoń

3.  Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT, bez mojego podpisu, w wersji elektronicznej, w formacie PDF.  
Faktura zostanie przesłana na adres e-mail: 

4.  Oświadczam, że zobowiązanie zostanie uregulowane na podstawie faktury VAT przed rozpoczęciem pierwszej 
sesji szkoleniowej w terminie określonym na fakturze.

5.  Jestem świadomy, że nie opłacenie faktury przed pierwszą sesją szkoleniową skutkować będzie nie dopuszcze-
niem uczestników do szkolenia

6.  Podpisując niniejsze zamówienie oświadczam, że jestem umocowany/a do podpisywania i składania oświadczeń 
woli w imieniu Zamawiającego, ze skutkiem prawnym dla niego, a umocowanie to nie wygasło w dniu podpisania 
niniejszego zamówienia.

Wypełniony formularz wyślij na adres mailowy krzysztof.pytel@szkolenia-biznes.pl

Lp. Imię uczestnika
Adres mailowy uczestnika 

każdy uczestnik podaje swój adres mailowy do indywidualnego 
dostępu do szkolenia.

ZAMÓWIENIE SZKOLENIA – WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

SKUTECZNY MENEDŻER = ZYSKOWNA APTEKA

ZAMAWIAJĄCY – FIRMA

Nazwa Firmy

Adres 

NIP

Osoba zamawiająca 

e-mail osoby zamawiającej 

telefon osoby zamawiającej 


