
 
 

 

Agenda 

 

Termin: 8.11.2016 

Miejsce: Warszawa, Golden Floor Sky (budynek Millenium Plaza) al. Jerozolimskie 123A, 

piętro 15, sala nr 3 

Organizator: Promedia Jerzy Osika, www.promedia.biz.pl 

 

 

 
 

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy. 
 
 

 

Od 

godz. 

Do 

godz. 

Temat 

9:30 10:00 Rejestracja gości, kawa, herbata 

10:00 10:15 Powitanie gości, wprowadzenie do szkolenia 

10:15 10:45 
Jakie modele biznesowe warto wziąć pod uwagę, 

by zrealizować planowane korzyści dzięki formule „pop-up”? 

10:45 11:30 Gdzie znajdziesz najlepszą lokalizację na  swój pop-up store? 

11:30 12:00 Przerwa kawowa 

12:00 12:45 Jak skutecznie zaprosić klientów, by odwiedzili właśnie Twój sklep? 

12:45 13:30 
Z jakich narzędzi visual merchandisingu warto skorzystać, 

by stworzyć klimat sprzyjający zakupom? 

13:30 14:15 Lunch 

14:15 15:00 Jak więcej sprzedać dzięki profesjonalnej obsłudze klienta? 

15:00 15:30 Serwis po sprzedaży i dalsze działania 

15:30 16:00 Podsumowanie szkolenia,  loteria wizytówkowa 

http://www.promedia.biz.pl/


 
 

 
SZKOLENIE POPROWADZĄ 

 
 

Jerzy Osika  

Prezes Promedia 

Ekspert ds. retailu. Jest wykładowcą na międzynarodowych targach i konferencjach 

poza Polską (m.in. w Las Vegas, Toronto, Hongkongu, Bombaju, Frankfurcie nad 

Menem, Lipsku, Walencji, Porto, Kijowie), jak i w kraju (m.in. dla uczestników 

targów, zagranicznych misji handlowych, branżowych konferencji, forów  

i kongresów). Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży, marketingu, visual 

merchandisingu, trendów konsumenckich i rynków zagranicznych.   

Jest członkiem jury konkursów w Polsce (m.in. PRCH Retail Awards, Retail 

Marketing Awards, Diament Meblarstwa) i za granicą (m.in. Global Innovation Awards  w Chicago). Jest 

przedstawicielem Polski w Radzie Ekspertów światowego konkursu Euroshop Retail Design Award. 

Właściciel i prezes firmy Promedia, wydawca i redaktor naczelny mediów branżowych (4 czasopism   

i 1 portalu) dostarczających wiedzy o handlu. Doradza przedsiębiorcom w zakresie zarządzania, sprzedaży, 

marketingu i trendów. 

 

 
 

 

Firma Promedia od 18 lat dostarcza handlowi wiedzy dzięki organizowanym szkoleniom i konferencjom  

(m.in. Retail Marketing Forum, Visual Merchandising Forum, E-commerce innovations, Pop-up Forum, 

Fashion Business Congress, Expo Marketing, Fashion Trends, Interior Trends), a także targom (Interior 

Design Forum, Home & Food). Wspiera najlepsze praktyki biznesowe organizując konkursy: Retail 

Marketing Awards (dla najlepszych sklepów stacjonarnych), E-commerce Innovations Awards (dla sklepów 

internetowych ). Promedia jest sponsorem i organizatorem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 

światowego konkursu Global Innovation Awards na najlepszy sklep z branży wyposażenia wnętrz. Jest 

przedstawicielem w Polsce światowej agencji trendów Fashion Snoops z Nowego Jorku, jak też globalnego 

lidera w zarządzaniu kolorem, firmy Pantone. Firma prowadzi działania consultingowe, obsługuje firmy jako 

agencja reklamowa i public relations, Promedia  jest wydawcą czasopism branżowych (Ambiente, 

Ambiente International, Fashionbusiness.pl, Moda Męska) i portalu biznesu mody 

(www.fashionbusiness.pl) 

 
 
 

http://www.fashionbusiness.pl/


 
 

 
 

Agnieszka Ochowska – Wasiljew 

Właścicielka agencji reklamowej Sell More  

 

Doświadczony strateg zarządzania (budowanie struktur, zespołów, strategii 

marketingowych). Ceni wyzwania biznesowe, długofalową perspektywę oraz 

współpracę w zgranym zespole Klient-Agencja, oraz niestandardowe i nowatorskie 

podejście do kreowania efektywnych narzędzi komunikacji marketingowej.  

18-letnie doświadczenie w obszarze marketingu zdobywała w wiodących agencjach reklamowych pracując 

dla międzynarodowych korporacji w obszarze finansów, retailu, FMCG i centrów handlowych. Absolwentka 

studiów magisterskich ekonomicznych na UMSC, a także wielu szkoleń branżowych. W latach 2007-2010 

zarządzała warszawskim oddziałem agencji reklamowej V&P. Wcześniej długoletni account director  

w agencji reklamowej Leo Burnett. Pracowała m.in. dla: Ikea, Pekao SA, Hoop, Statoil, Agros, Integracja.  

W latach 1997-2003 account supervisor w agencji reklamowej Lowe GGK. Ścieżkę zawodową rozpoczęła 

jako media planer w Europlakat Polska/dzisiejszy Stroer. Członek SAR w latach 2009-2010, nagrody  

w festiwalach Effie (IKEA, Integracja), Juror Effie 2009.  

 

 

 
 
Agnieszka Ochowska – Wasiljew od 2010 roku jest właścicielem agencji reklamowej Sell More, 
specjalizującej się w kompleksowej obsłudze reklamowej branży retail, a w szczególności centrów 
handlowych, dla których prowadzi projekty z obszaru strategii/kreacji/wsparcia sprzedaży i eventów. 
 
 
 

W WARSZTATACH WEZMĄ UDZIAŁ TAKŻE ZAPROSZENI GOŚCIE,  
KTÓRZY PODZIELĄ SIĘ SWYMI DOŚWIADCZENIAMI W REALIZACJI SKLEPÓW POP-UP. 

 
 
 


