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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam Państwa na warsztaty

PRICING POWER w branży dobr konsumenckich,
które odbędą się 22 marca 2018 w Warszawie.

Firmy działające w branży dóbr konsumenckich, na co dzień spotykają coraz więcej wyzwań, które zagrażają
stabilności ich przychodów i rentowności:
Postępująca konsolidacja rynku i dynamiczny rozwój kanału online
Rosnąca pozycja marek własnych
Postępująca intensyfikacja akcji promocyjnych
Zmiana trendów zakupowych i wzrost znaczenia aspektu convenience
Większa przejrzystość cen i ewolucja tzw. „sprytnych konsumentów”
Rosnąca rola poza-produktowej wartości oferty.

Skuteczna odpowiedź firm na te i inne wyzwania branży to skuteczna polityka cenowa i profesjonalne
zarządzanie cenami. Firmy świadome znaczenia pricingu dla zapewnienia stabilności przychodów i zysków
nieustannie doskonalą swoje kompetencje w tym obszarze, przez co wypracowują znaczną przewagę
konkurencyjną w stosunku do innych graczy w branży.
Zapraszamy na praktyczny warsztat PRICING POWER w branży dobr konsumenckich,
podczas którego eksperci firmy SIMON-KUCHER & PARTNERS, firmy powszechnie
uznawanej za światowego lidera doradztwa cenowego, podzielą się z uczestnikami swoim
doświadczeniem z obszaru efektywnych podejść do przeciwstawiania się aktualnym
wyzwaniom w branży dóbr konsumenckich.
Zapraszam do udziału,
Aldona Mlonek
Project Manager

Do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim:

»» Prezesów, V-c prezesów, członków zarządu odpowiedzialnych za
marketing, sprzedaż, produkty, markę, pricing
»» Dyrektorów sprzedaży, marketingu, produktu, z obszaru
zarządzania przychodami, pricingu
»» Managerów ds. marketingu, pricingu, sprzedaży, zarządzania
przychodami, marketingu.

pb.pl

		

Ratunkiem zarządzanie ceną, Pb.pl 2016-09-16

Co druga firma jest zaangażowana w wojnę cenową, a 80 proc. przedsiębiorców odczuwa presję dotyczącą
rynkowych stawek. Coraz silniejsza konkurencja ze strony tanich dostawców, a także większa chęć negocjacji
ceny przez klientów — to jedne z powodów rosnącej presji cenowej, która jest widoczna w każdej branży (…)
Co więcej, aż 49 proc. przedsiębiorstw biorących udział w badaniu przyznaje, że są aktywnie zaangażowani
w wojnę cenową. Firmom bardzo trudno jest poprawić poziom marżowości — zaledwie sześć na dziesięć firm
przyznaje, że udało im się to w ciągu ostatniego roku (…)
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Rejestracja, poranna kawa

Kluczowe obszary w profesjonalnym podejściu
do zarządzania cenami
w warszawskim
Jakub Mechliński Menedżer
biurze Simon-Kucher & Partners
w warszawskim biurze
Tomasz Stec Dyrektor
Simon-Kucher & Partners

CASE
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(w trakcie przerwa kawowa)
Podczas warsztatu zostaną omówione kluczowe obszary w profesjonalnym podejściu
do zarządzania cenami, których efektywne wykorzystanie w firmach z branży dóbr
konsumenckich pozwoli nie tylko radzić sobie z bieżącymi wyzwaniami, ale również zmieniać
wyzwania w przewagi konkurencyjne:

1. Dobrze zaplanowana strategia cenowa
Dobrze zaplanowana strategia cenowa to nie tylko poziomy cen i kalendarz promocji, czy nawet
optymalizacja warunków handlowych. Strategia cenowa musi przed wszystkim definiować
strategiczne przychodowe cele organizacji oraz przełożenie działań z zakresu zarządzania
cenami na wzrost zysków. Wtedy żadne działania w obszarze zarządzania cenami nie
są przypadkowe, a służą wymiernym celom finansowym.

2. Właściwe podejścia do monetyzowania innowacji
Według międzynarodowego badania cenowego Global Pricing Study 2016 wprowadzanie nowych
produktów na rynek to najczęściej wskazywane podejście do walki z rosnącą presją cenową
w branży. Z drugiej jednak strony to samo badanie pokazuje, że 72 % nowości produktowych
wprowadzanych na rynek to komercyjne porażki nieprzynoszące firmom zaplanowanych korzyści
finansowych. Podczas warsztatu eksperci Simon-Kucher & Partners zaprezentują autorskie
podejście do monetyzowania innowacji, które stosowane przez ponad 30 lat przyczyniło się
do komercyjnego sukcesu ponad 10 000 projektów w tym obszarze.

3. Skuteczne zarządzanie promocjami
Podczas warsztatu uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z obszaru
zarządzania promocjami, a przede wszystkim dowiedzą się, jakim celom biznesowym powinny
służyć organizowane promocje cenowe oraz jak oceniać ich efektywność.

13:00

Lunch
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14:00 Jak efektywnie zarządzać polityką promocyjną

Paweł Przekopiak
»»
»»
»»
»»
»»

Director of Revenue Management,
Kompania Piwowarska S.A.

Kategoria piwo w Polsce
Jak cena promocyjna wpłynęła na kategorię piwo?
Co to jest promocja?
Czynniki determinujące politykę promocyjną
Jak skutecznie budować politykę promocyjną

CASE
STUD
Y

1. Czynniki wpływające na dobór mechanizmów promocyjnych
2. Strategia Hi-Low vs. EDLP
»» Proces zarządzania promocjami
»» Ewaluacja efektywności promocji (metodologia obliczania ROI)

15:00 Jak skutecznie zarządzać zmianą ceny

Robert Pernak
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

16:00

Menadżer ds. Zarządzania
Cenami, Hochland Polska
Kompania Piwowarska S.A.

CASE
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Cena producenta a cena na półce
Elementy kształtujące cenę końcową
Cena podstawowa, rabat kontraktowy, rabat promocyjny, retro… jak tym zarządzać?
Narzędzia wspierające zmiany cen
Badania cenowe
Cena optymalna
Ocena efektywności zmian

,
,
,
Zakonczenie warsztatow i wreczenie certyfikatow

tor

organiza

		
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na
świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej
opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające
łącznie do 3,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów,
konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

partner

Simon-Kucher & Partners Globalna firma doradcza specjalizująca się w strategii, marketingu, zarządzaniu
cenami (pricing) oraz doskonaleniu sprzedaży (sales excellence). Od 1985 roku firma koncentruje się na
pomaganiu firmom w zwiększaniu zyskowności i przychodów (Top Line Power). Obecnie w firmie pracuje ponad
1000 konsultantów w 34 biurach na świecie. Simon-Kucher & Partners jest powszechnie uznawana za światowego
lidera doradztwa cenowego (pricing). Ekonomiści i menedżerowie na całym świecie cenią i uznają przywództwo
intelektualne firmy Simon-Kucher & Partners w zakresie zarządzania cenami.

PRELEGENCI
w warszawskim
Jakub Mechliński Menedżer
biurze Simon-Kucher & Partners
Ekspert z ponad 10 letnim doświadczenia w zarządzaniu projektami dla
branży Retail i FMCG szczególnie z zakresu polityki cenowej i handlowej,
zarządzania sprzedażą. Specjalista w obszarze analityki marketingowej i
przygotowywaniu modeli symulacyjnych.

Tomasz Stec

Dyrektor w warszawskim biurze
Simon-Kucher & Partners

Ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem w obszarze marketingu,
ze szczególną specjalizacją w pricingu. Specjalizuje się w zarządzaniu
promocjami, optymalizacji cen, a także w narzędziach wspomagających
zarządzanie cenami i pozycjonowanie cenowe.

Paweł Przekopiak

Director of Revenue Management,
Kompania Piwowarska S.A.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w branży FMCG, zdobyte
głównie w obszarze finansów komercyjnych. Z Kompanią Piwowarską
związany od 2004 r., gdzie odpowiadał za finansowe aspekty funkcjonowania
KP w różnych kanałach dystrybucji (rynek tradycyjny, handel nowoczesny,
gastronomia). Podczas dwuletniego pobytu w Afryce Południowej w latach
2009-2010 reprezentował SABMiller Europe podczas fazy projektowania
i wdrożenia globalnej platformy SAP. W Kompanii Piwowarskiej jako
Commercial Finance Manager był odpowiedzialny za wsparcie finansowe
działów komercyjnych (Marketing, Trade Marketing, Key Account Team).
Od 2013 r. jako Revenue Management Director zbudował od podstaw
z sukcesem kilkuosobowy zespół pricingowy. Główne zadania zespołu
to podnoszenie wartości kategorii poprzez rozwój i wdrażanie strategii
cenowych dostosowanych do potrzeb konsumentów, a także kreowanie
polityki promocyjnej ukierunkowanej na podnoszenie efektywności
inwestycji. Absolwent SGH kierunków Finanse i Bankowość oraz
Zarządzanie i Marketing.

Robert Pernak

Menadżer ds. Zarządzania Cenami,
Hochland Polska

Zajmuje się analizą i pozycjonowaniem cen od 2011 roku. Obecnie w firmie
Hochland Polska odpowiada za wszystkie tematy cenowe – od tworzenia
i porządkowania procesów, przez analizy kliencko-konsumenckie do
rekomendacji finalnej ceny półkowej. Wcześniej pracował w firmie Żabka
Polska gdzie zapoczątkował świadome zarządzanie cenami, brał udział
w stworzeniu zespołu odpowiedzialnego za ceny oraz prowadził projekt
Wielosztuki.

formularz zgłoszeniowy

PRICING POWER
w branży dobr konsumenckich

TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Pricing Power
Termin: 22 marca 2018r.
1595 PLN netto (od 14 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
1895 PLN netto (od 3 lutego 2018 do 22 marca 2018)
1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier,
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej
dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa
oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

1. Koszt uczestnictwa jednej
osoby w warsztatach wynosi:
2. 1595 PLN netto (od 14 grudnia
2017 do 2 lutego 2018), 1895
PLN netto (od 3 lutego 2018
do 22 marca 2018). Cena
obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch.
3. Przesłanie do Bonnier Business
(Polska) faxem lub pocztą
elektroniczną, wypełnionego
i podpisanego formularza
zgłoszeniowego, stanowi
zawarcie wiążącej umowy
pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska).
Faktura pro forma jest
standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po
otrzymaniu formularza
zgłoszeniowego.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty
w terminie 14 dni od wysłania
zgłoszenia, ale nie później
niż przed rozpoczęciem
warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na
konto: Bonnier Business
(Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w
Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045
5029 6371
6. Rezygnację z udziału należy
przesyłać listem poleconym na
adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji nie
później niż 21 dni przed
rozpoczęciem warsztatów
obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.
8. W przypadku rezygnacji
w terminie późniejszym niż
21 dni przed rozpoczęciem
warsztatów pobierane jest
100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia
i niewzięcie udziału
w warsztatach powoduje
obciążenie pełnymi kosztami
udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest
jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby
w warsztatach może wziąć
udział inny pracownik firmy.
12. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w programie
oraz do odwołania warsztatów.
13. Wszystkie treści zawarte
w programie warsztatów
stanowią własność Bonnier
Business (Polska) Sp. z o.o.
oraz powiązanych z nią
podmiotów. O ile Organizator
nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów
stanowiących własność Bonnier
Business (Polska) odtwarzać,
wykorzystywać, tworzyć
pochodnych prac na bazie
materiałów umieszczonych w
programie, ani też ponownie ich
publikować, zamieszczać
w innych materiałach czy też
w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać bez uprzedniej
pisemnej zgody
Bonnier Business (Polska).
Bonnier Business (Polska)
Spółka z o.o. wydawca
dziennika bizneso-wego
Puls Biznesu i portalu pb.pl,
z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul.
Kijowska 1, wpisana do
rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Rejestrowy pod numerem KRS
24847, numer NIP 113-0155-210, REGON: 011823316,
kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

