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Regulamin programu pilotażowego "Cyfrowa Wyprawka dla Firm" 

 

§ 1 Określenia i skróty 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

1. Harmonogram – szczegółowy terminarz wszystkich wydarzeń zaplanowanych  

w okresie realizacji Programu. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem www.cyfrowawyprawka.pl. 

2. Komisja – komisja składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora powołana  

w celu wyboru Samorządów.  

3. Organizator – Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50,  

00-025 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  

KRS 0000466256, NIP: 7010374912, REGON: 146615458, kapitał zakładowy 

11 475 907 779,00 zł (opłacony w całości). Z Organizatorem można kontaktować się 

pod adresem e-mail: cyfrowawyprawka@pfr.pl.  

4. Partner Strategiczny – podmioty, które zapewniają wkład merytoryczny do szkoleń 

online oraz udostępniają swoich ekspertów do konsultacji online. Partnerami 

strategicznymi są: Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Facebook Poland sp.  

z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Landingi sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.  

5. Program – pilotażowy program "Cyfrowa Wyprawka dla Firm" prowadzony przez 

Organizatora we współpracy z Samorządami oraz Partnerami Strategicznymi. 

6. Przewodnik biznesowy – przedstawiciel Samorządu wspierający Uczestników  

w ramach Programu, w szczególności w warsztatach oraz pracy własnej Uczestników. 

7. Regulamin – niniejszy regulamin. 

8. Samorząd – w zależności od kontekstu (i) gminę w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) lub (ii) miasto na 

prawach powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), które przekazały Zgłoszenie 

(Samorząd) lub zostały już wybrane do udziału w Programie na zasadach 

przewidzianych w Regulaminie. Z udziału w Programie wykluczone są miasta, będące 

stolicami województw oraz miasta, których liczba mieszkańców przekracza 150 000 

(według danych Rocznika Demograficznego 2021, Głównego Urzędu Statystycznego). 

9. MŚP – łącznie przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). 

 

 

http://www.cyfrowawyprawka.pl/
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10. Uczestnik – w zależności od kontekstu MŚP, który przekazał Zgłoszenie (Uczestnik) lub 

już został wybrany do udziału w Programie na zasadach przewidzianych  

w Regulaminie.  

11. Zgłoszenie (Samorząd) – formularz zgłoszeniowy dla Samorządów, wraz  

z niezbędnymi załącznikami, udostępniony na stronie internetowej 

www.cyfrowawyprawka.pl i umożliwiający jego wypełnienie i przekazanie 

Organizatorowi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem ww. strony internetowej. 

12. Zgłoszenie (Uczestnik) – formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na Uczestników, 

wraz z niezbędnymi załącznikami, udostępniony na stronie internetowej 

cyfrowawyprawka.pl i umożliwiający jego wypełnienie i przekazanie Organizatorowi  

w czasie rzeczywistym za pośrednictwem ww. strony internetowej. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki organizacji i uczestnictwa w Programie. 

2. Program przeznaczony jest dla zmagających się z zagrożeniem wykluczenia cyfrowego 

MŚP, mających siedzibę na obszarze Samorządów. 

3. Program prowadzony jest w formie warsztatów stacjonarnych i online podzielonych 

na 3 moduły, z których każdy przypisany jest do jednego Partnera Strategicznego.  

W warsztatach może uczestniczyć jeden przedstawiciel Uczestnika. Warsztatom 

towarzyszy praca własna Uczestników oraz indywidualne konsultacje z Partnerami 

Strategicznymi (online). Szczegółowe informacje na temat formy warsztatów, pracy 

własnej oraz indywidualnych konsultacji zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

4. Celami Programu są: 

a. udział 150 Uczestników z Samorządów (po 50 z jednego Samorządu)  

w warsztatach z zakresu tworzenia nowych kanałów sprzedażowych,  

a w efekcie wzmocnienie ich wizerunku w sieci; 

b. edukacja Uczestników w zakresie kompetencji cyfrowych, rozumianych jako 

wiedza i umiejętności w zakresie budowania obecności swojego 

przedsiębiorstwa w Internecie i mediach społecznościowych oraz otwieranie 

nowych kanałów sprzedaży, wykorzystując dostępne narzędzia i aplikacje; 

c. wzmocnienie regionalnych ośrodków przedsiębiorczości w Polsce w zakresie 

animowania lokalnych społeczności przedsiębiorców;  

d. promowanie utworzenia funkcji Przewodników biznesowych w Samorządach, 

których rolą jest animowanie lokalnej społeczności przedsiębiorców.  

5. Liczba Uczestników Programu jest ograniczona.  

6. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny. Z udziałem w Programie nie wiąże 

się dla Samorządów, Przewodników biznesowych ani Uczestników uzyskanie 

jakiegokolwiek wynagrodzenia od Organizatora. 

 

http://www.cyfrowawyprawka.pl/
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7. Program jest realizowany w okresie od 15 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Ramowy harmonogram jest następujący: 

a. wybór Samorządów – od 15 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.; 

b. wybór Uczestników – od 5 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.; 

c. warsztat dla Przewodników biznesowych – maj 2022 r.; 

d. warsztaty stacjonarne oraz online, praca własna Uczestników oraz 

indywidualne konsultacje z Partnerami Strategicznymi – od 17 maja 2022 r. do 

30 czerwca 2022 r.; 

e. Spotkanie podsumowujące Program – czerwiec 2022 r. 

 

 

§ 3 Wybór Samorządów  

1. Zgłoszenia do udziału w Programie Samorządów odbywają się drogą elektroniczną 

poprzez wypełnienie Zgłoszenia (Samorząd) do dnia 31 marca 2022 r. Po upływie 

terminu Zgłoszenia (Samorząd) nie będą uwzględniane.  

2. Zgłoszenia (Samorząd) muszą zawierać: 

a. wypełniony prawidłowo formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.cyfrowawyprawka.pl   

b. deklarację spełnienia warunków technicznych dotyczących organizacji 

jednodniowych warsztatów stacjonarnych na terenie Samorządu dla grupy 50 

przedsiębiorców, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 7. 

Przez warunki techniczne rozumie się: dostępność sali dla 55 osób, 

wyposażonej w mikrofony/nagłośnienie, projektor, ekran, dostęp do wifi, oraz 

wydzielone miejsce na catering; 

c. deklarację wsparcia Organizatora w procesie wyboru 50 Uczestników z obszaru 

Samorządu; 

d. kandydatury 2 osób do pełnienia roli Przewodnika biznesowego wraz z opisem 

dotychczasowych doświadczeń zawodowych w zakresie animowania lokalnej 

społeczności przedsiębiorców w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem 

Programu; 

e. krótką (3-5 minut) prezentację wideo, w której kandydaci na Przewodników 

biznesowych udzielają odpowiedzi na 4 pytania:  

i. dlaczego dany Samorząd powinien wziąć udział w Programie?  

ii. dlaczego dany kandydat powinien zostać Przewodnikiem biznesowym? 

iii. jakie narzędzia cyfrowe dany kandydat rekomenduje dla MŚP i jakie są 

jego plany w tym zakresie na wsparcie MŚP po zakończeniu Programu? 

iv. jakie działania animujące lokalną społeczność przedsiębiorców podjął 

w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem Programu? 

3.  

http://www.cyfrowawyprawka.pl/
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4. Przekazanie Zgłoszenia (Samorząd) jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

5. Jeden Samorząd może przekazać tylko jedno Zgłoszenie (Samorząd). 

6. Zgłoszenia (Samorząd) oceniane są niezależnie i z zachowaniem najlepszych 

standardów merytorycznych przez Komisję. 

7. Spośród prawidłowo przesłanych Zgłoszeń (Samorząd), Komisja zakwalifikuje 3 

Samorządy w oparciu o następujące kryteria: 

a. formalne, zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej; niespełnienie któregokolwiek  

z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie Zgłoszenia; 

b. merytoryczne, na które składają się: 

i. opis dotychczasowych działań podejmowanych przez Samorząd na 

rzecz wspierania lokalnej społeczności przedsiębiorców; 

ii. plan wsparcia MŚP oraz animowanie lokalnej społeczności 

przedsiębiorców przez Samorząd, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

adekwatności do charakterystyki lokalnego biznesu, identyfikacją 

największych wyzwań dla przedsiębiorców oraz działań Samorządu  

w zakresie ich wsparcia; 

iii. ocena kandydatur Przewodników biznesowych pod względem 

dotychczasowego doświadczenia zawodowego;   

iv. kompletność i jakość prezentacji wideo;    

8. Kryteria merytoryczne oceniane są w skali od 0 do 3 punktów. 

9. W ramach wyboru promowane będą Samorządy znajdujące się na "Imiennej liście 139 

miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze", stanowiącej załącznik nr 2 

do raportu AKTUALIZACJA DELIMITACJI MIAST ŚREDNICH TRACĄCYCH FUNKCJE 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE (POWIĘKSZAJĄCYCH DYSTANS ROZWOJOWY) dostępnej 

pod adresem https://www.gov.pl/attachment/0179d436-5610-42e7-ab44-

0337115e357c. Samorządy te otrzymują dodatkowy 1 punkt w trakcie oceny. 

10. O wyborze Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. 

 

 

§  4 Wybór Uczestników  

1. Zgłoszenia do udziału w Programie Uczestnika odbywają się drogą elektroniczną 

poprzez wypełnienie Zgłoszenia (Uczestnik) do dnia 29 kwietnia 2022 r. Po upływie 

terminu Zgłoszenia (Uczestnik) nie będą uwzględniane.  

2. Podstawą wyboru będzie data wpływu Zgłoszenia (Uczestnik). Organizator zastrzega 

sobie prawo wyboru 50 Uczestników z danego Samorządu. 

3. O wyborze Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie 3 dni od 

upływu daty, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

 

https://www.gov.pl/attachment/0179d436-5610-42e7-ab44-0337115e357c
https://www.gov.pl/attachment/0179d436-5610-42e7-ab44-0337115e357c
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§ 5 Obowiązki podmiotów uczestniczących w Programie 

1. Do obowiązków Organizatora należy w szczególności: 

a. przygotowanie oraz organizacja Programu;  

b. wybór Samorządów oraz Uczestników;  

c. przygotowanie – we współpracy z Partnerami Strategicznymi – materiałów 

warsztatowych; 

d. zapewnienie platformy internetowej służącej konsultacjom Uczestników  

z Partnerami Strategicznymi;  

e. promocja Programu w mediach lokalnych i społecznościowych;  

f. zorganizowanie warsztatu dla Przewodników biznesowych w celu 

przygotowania Przewodników biznesowych do realizacji Programu w zakresie 

objętym obowiązkami Przewodnika biznesowego; 

g. zorganizowanie spotkania podsumowującego Program, z udziałem 

przedstawicieli Organizatora, Samorządów, Uczestników oraz Partnerów 

Strategicznych. 

2. Do obowiązków Samorządów należy w szczególności: 

a. zapewnienie przez czas trwania Programu nieprzerwanej pracy wskazanych  

w Zgłoszeniu Przewodników biznesowych w czasie i formie wskazanej w ust. 3 

lit. b poniżej; 

b. promocja Programu w mediach lokalnych; 

c. zachęcanie Uczestników do przekazywania Zgłoszeń (Uczestnik);  

d. udział w spotkaniu podsumowującym Program; 

e. zapoznanie Przedstawicieli biznesowych z treścią niniejszego Regulaminu.  

3. Do obowiązków Przewodnika biznesowego należy w szczególności:  

a. udział, na koszt Organizatora i w terminie przez niego wyznaczonym,  

w warsztatach w Warszawie w celu przygotowania Przewodników 

biznesowych do udziału w Programie; 

b. zapewnienie – na czas trwania Programu, w dni powszednie i przez 8h dziennie 

– kontaktu dla Uczestników w formie telefonicznej oraz e-mail; 

c. wsparcie Uczestników w ramach warsztatów i pracy własnej. 

4. Do obowiązków Uczestników należy: 

a. Udział w warsztacie stacjonarnym oraz przynajmniej jednym module, o których 

mowa w § 2 ust. 3 powyżej.  

b. Wykonywanie pracy własnej w związku z udziałem w warsztatach. 

 

§ 6 Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem należy zgłaszać Organizatorowi w formie 

pisemnej z dopiskiem "Reklamacja – Cyfrowa Wyprawka dla Firm" na adres wskazany  
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w § 1 ust. 3 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

cyfrowawyprawka@pfr.pl,  przed upływem czasu trwania Programu.  

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik 

zobowiązany jest skorzystać z adresu poczty elektronicznej Uczestnika, który wskazał we 

Wniosku.  

3. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wniesienia reklamacji 

decyduje data stempla pocztowego,  bądź data otrzymania przez Organizatora reklamacji za 

pośrednictwem poczty e-mail. 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:  

a. opis sprawy, której dotyczy reklamacja ze wskazaniem zarzutów 

reklamacyjnych;  

b. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres poczty 

tradycyjnej do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na 

reklamację.  

5. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji 

Organizatorowi.  

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany:  

a. w formie pisemnej w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

wysłanego na adres do korespondencji wskazany przez Uczestnika, lub  

b. w drodze wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wysłanej za 

pośrednictwem wiadomości elektronicznej, o ile w jej treści Uczestnik nie 

wskazał innego sposobu przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji. 

 

§ 7 Dane osobowe 

1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 

4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") 

("Administrator") w stosunku do danych osobowych Uczestników, kandydatów na 

Uczestników, przedstawicieli Samorządu, Przewodników biznesowych . 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osoba, której dane dotyczą może się 

kontaktować z Administratorem poprzez adres email iod@pfr.pl, lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora, wskazany w § 1 Regulaminu. 

3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: 

a. W zakresie danych przedstawicieli Uczestników oraz kandydatów na 

Uczestników: imię (imiona), nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, 

służbowy numer telefonu oraz wizerunek, głos, firma, branża NIP lub KRS; 

mailto:cyfrowawyprawka@pfr.pl
mailto:iod@pfr.pl


7 
 

 

 

b. w zakresie danych Przewodników biznesowych: imię i nazwisko, służbowy 

numer telefonu, służbowy adres e-mail, doświadczenie zawodowe, 

wizerunek, głos; 

c. w zakresie danych przedstawicieli Samorządów: imię i nazwisko, 

stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, 

reprezentowana jednostka organizacyjna. 

4. Organizator oświadcza, że dane osobowe, będzie przetwarzał w celu: 

a. przeprowadzenia Programu,  

b. informowania mediów o przebiegu Programu oraz publikowania danych 

osobowych Uczestników, przedstawicieli Samorządu oraz członków Komisji,  

w tym ich wizerunku, na potrzeby realizacji działań promocyjnych  

i informacyjnych dotyczących Programu, oraz 

c. wykonania spoczywających na nim obowiązków wynikających z przepisów 

prawa 

d. ustalenie, dochodzenie i obsługa roszczeń dotyczących Programu oraz obrona 

przed potencjalnymi roszczeniami osób trzecich i kontakt z uczestnikami 

Programu 

e. ochrony i obsługi roszczeń z tytułu realizacji Programu. 

5. Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a. konieczność przetwarzania danych dla umożliwienia uczestnictwa w Programie 

przez Uczestników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub 

będących spółkami cywilnymi - art. 6 ust 1 lit. b RODO,  

b. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw 

Administratora oraz ustaleniu, dochodzeniu i obsłudze roszczeń dotyczących 

Programu oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami osób trzecich  

i kontakt z Uczestnikami Programu, a także przetwarzania danych 

reprezentantów Uczestników innych niż mowa w pkt 4 lit. a powyżej oraz 

przedstawicieli Samorządu  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

c. w zakresie wykorzystania wizerunku Uczestników – zgoda uprawnionego - art. 

6 ust. 1 lit. a RODO, w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) 

d. w zakresie dokonania oceny predyspozycji do pełnienia funkcji Przewodnika 

biznesowego – art. 6 ust. 1 lit. b RODO . 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu ustania podstaw do ich 

dalszego przetwarzania, tj. 6 lat od zakończenia Programu. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agencje 

eventowe – przy czym takie podmioty będą przetwarzały dane na podstawie 

umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; 
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b. inni administratorzy danych;  

c. podmiotom mającym prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, 

w tym podmiotom nadzorującym działalność Administratora lub uprawnionym do 

przeprowadzania kontroli. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Każdej osobie, której dane Organizator przetwarza w związku z realizacją Programu  

i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje prawo: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

b. sprostowania swoich danych osobowych, 

c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania. 

10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. 

Dane kontaktowe wskazane są w ust. 2 wyżej.  

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

12. Osobie, której dane są przez Organizatora przetwarzane w związku z realizacją 

Programu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje również 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Dane osobowe w związku z realizacją Programu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, , w tym profilowane. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, 

nie zastosują się do poleceń Organizatora, a w szczególności stwarzają swoim 

zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg 

Programu, mogą zostać wykluczeni z udziału w Programie na każdym jego etapie i nie 

przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub formuły Programu bądź jego 

odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzeń od niego 

niezależnych (takich jak zagrożenie epidemiczne lub pandemiczne, uwzględniając  

w szczególności pandemię Covid-19, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które 

uniemożliwia przeprowadzenie Programu w terminie lub na zasadach określonym  

w Regulaminie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. 

Wszelkie zmiany Regulaminu, zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie  
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internetowej cyfrowawyprawka.pl. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator 

poinformuje Przewodników biznesowych, Samorządy oraz Uczestników pocztą 

elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich publikacji  

i przesłania wiadomości Uczestnikom.  

4. Program nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych. 

5. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu warsztatów i spotkań, 

organizowanych w ramach Programu, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk. 

6. Ewentualne spory i roszczenia związane z programem rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej 

www.cyfrowawyprawka.pl.   

  

http://www.cyfrowawyprawka.pl/
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Załącznik nr 1 – informacja o Programie 

 

1. Program podzielony na dwa etapy: 

1.1. Autodiagnoza biznesu, składający się z warsztatu stacjonarnego w trakcie, którego 

Uczestnicy będą pracować nad swoim modelem biznesowym, budowaniem persony klienta 

oraz dopasowywaniem kanałów komunikacji.  

1.2. 4 Moduły tematyczne, składające się z warsztatów online opracowanych przez Partnerów 

strategicznych  

2. Za każdy moduł odpowiedzialny jest jeden Partner strategiczny. 

3. Uczestnik musi wziąć udział przynajmniej w jednym module. Uczestnik musi wziąć 

również udział w warsztacie stacjonarnym (autodiagnoza biznesu). 

4. W ramach każdego modułu odbędą się trzy warsztaty (lekcje) online.  

5. Przystępując do danego modułu, Uczestnik będzie zobowiązany w terminie 10 dni 

odtworzyć lekcję oraz wykonać w ramach pracy własnej zadanie nawiązujące do 

tematyki warsztatów. Zadanie powinno zostać wysłane w wyznaczonym czasie do 

Partnera strategicznego odpowiedzialnego za dany moduł. 

6. Każdy Uczestnik będzie mieć możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji 

online z ekspertami Partnerów strategicznych. 

7. Praca w ramach każdego z modułów powinna zakończyć się stworzenie nowego 

kanału sprzedaży/ wizytówki Uczestnika. 

8. Po zakończeniu warsztatów online odbędzie się spotkanie podsumowujące Program. 

9. Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający udział w Programie.  

 


