
Kontakt: www.akademialiderowgastronomii.pl

+48 531 569 695

biuro@algastro.pl

Zbuduj zespół, który sprzedaje. 
Z cyklu: „Zarządzanie restauracją”

Termin szkolenia:  
poniedziałek 6.03.2023r. 

godzina 9:00-16:00


Miejsce:  
Akademia Liderów 
Gastronomii, Chorzów, 
Lofty Kościuszko 

ul. Metalowców 13, 

budynek A2, 1. piętro


Cena szkolenia: 

W przedsprzedaży 

do 28.02.2023r. 

750zł netto + 23% VAT 
po 28.02.2023r. 

850zł netto + 23%VAT 

W cenie szkolenia ujęty jest 
obiad dla uczestnika. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zapisy: 

Liderzy Gastronomii! 
  
Już 6. marca w Chorzowie 
spotykamy się na pierwszym 
szkoleniu z cyklu “Zarządzanie 
restauracją”, które otwiera temat 
rozwoju potencjału 
sprzedażowego zespołu. 

Celem szkolenia jest rozwój 
potencjału sprzedażowego w 
restauracji i hotelu z 
wykorzystaniem wybranych 
narzędzi komunikacji oraz 
technik sprzedaży.  

Szkolenie jest dedykowane 
kierownikom i managerom 
zarządzającym zespołem 
kelnerskim.

http://www.akademialiderowgastronomii.pl
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+48 531 569 695

biuro@algastro.pl

Agenda szkolenia:

Okoliczności sprzedaży
• Rola kadry zarządzającej w procesie sprzedaży 
• Elementy psychologii sprzedaży 
• Gastrofizyka lokalu i lejek sprzedażowy AIDA 
• Inżynieria menu oraz cen sprzedaży 
• Wybrane aspekty promocji 
• Budowa skutecznych systemów nagród i premii

Sprzedaż i zarządzanie komunikacją sprzedażową
•  Aktywna i świadoma sprzedaż 
• Elementy komunikacji managerskiej z zespołem 
• Cele sprzedażowe i ich analiza 
• Techniki zwiększające sprzedaż - jak wdrożyć je w 

działania zespołu? 
• Szkolenie personelu sprzedażowego 
• Motywowanie personelu sprzedażowego

Praktyka
• Jak praktykować sprzedaż z zespołem - techniki i 
ćwiczenia.

Zbuduj zespół, który sprzedaje. 
Z cyklu: „Zarządzanie restauracją”

Prowadzący szkolenie:  

Magdalena Błaszczyk 
- Wieloletnia współwłaścicielka restauracji. 
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, wydz. Zarządzania ze specjalizacją 
zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie HR-
Business w sektorze HoReCa, związana również z 
biurem doradczo-rachunkowym Tax-Us sp. z 
o.o, obsługującym również podmioty 
gastronomiczne w zakresie księgowo-podatkowym.  

Posiada doświadczenie zarówno w organizacjach 
międzynarodowych jak i branży HoReCa. 

Specjalizacja: 

• realizacja projektów doradczych dla 
branży HoReCa, 

• wspieranie i prowadzenie procesów 
rekrutacyjnych, 

• określanie kompetencji i struktur HR-
owych, 

• kontrola procesu zatrudniania  w zakresie 
komunikacji i dokumentacji, 

• przeprowadzanie procesów 
onboardingowych, 

• usprawnianie procesów komunikacji – 
rozbudowa narzędzi, realizacja 
standardów, 

• prowadzenie szkoleń wewnętrznych z 
zakresu ponadprzeciętnego serwisu, 
sprzedaży dodatkowej, komunikacji z 
gościem, 

• wspieranie w zadaniach, wyzwaniach HR-
owych, 

• wspieranie empolyer brandingu, 
• tworzenia polityki HR, 
• wspieranie menadżerów restauracji z 

zakresu zarządzania zespołem: 
wspierania motywacji, zaangażowania i 
efektywności obsługi.

Organizator szkolenia:

http://www.akademialiderowgastronomii.pl

