
Szkolenia zamknięte:
prowadzenie dr Marek
Borowiński Shop Doctor

Pakiet 2 dni
szkoleniowych – prowadzenie 
dr Marek Borowiński
Shop Doctor 

8000 zł

11000 zł

Indywidualna
wycena

7000 zł

4000 zł

4000 zł

8000 zł

900 zł

Dedykowane projekty filmowe i materiały wspierające Twoją 
markę z udziałem doktora Marka Borowińskiego. 

Pakiet 2 oddzielnych dni szkoleniowych dla jednej firmy w 
ramach jednego miesiąca lub 30 dni. W tym pakiecie jeden 
dzień szkoleniowy to wartość 3950 zł netto

Autorski wykład doktora Marka Borowińskiego podczas 
konferencji, spotkań z klientami lub eventu – maksymalnie 3 
godziny. Tematyka: sklepy, kolor, visual merchandising i inne.

Audyt zawiera ocenę: sposobu przeprowadzenia klienta 
przez sklep, jakości komunikacji w sklepie w stosunku do 
grupy docelowej, merchandisingu, visual merchandisingu, 
czytelności podziału na strefy, skuteczności komunikacji 
POS, oddziaływania koloru w sklepie, zastosowanego 
oświetlenia, systemów ekspozycyjnych. Jest to autorska 
metoda doktora Marka Borowińskiego
Czas tCzas trwania audytu: 1 dzień roboczy

Proponujemy konsultację i doradztwo w zakresie: aranżacji 
sklepów i konceptów sprzedażowych, psychologii 
sprzedaży, koncepcji marketingowych, promocji i reklamy, 
komunikacji POS, merchandisingu i visual merchandisingu, 
identyfikacji wizualnej, psychologii koloru w biznesie
Czas trwania konsultacji: 1 dzień roboczy

Pakiet 3 oddzielnych dni konsultacji, doradztwa 
biznesowego (audytów) dla jednej firmy w ramach jednego 
miesiąca lub 30 dni. W tym pakiecie jeden dzień to wartość 
1967 zł netto

Prześlij zdjęcia sklepu razem z opisem problemu i 
pytaniami jakie masz do mnie oraz dane do faktury na 
biuro@shopdoctor.pl. Potem ustalamy termin i godzinę 
konsultacji. W zwrotnym e-mailu otrzymujesz potwierdzenie 
konsultacji i fakturę do opłaty. W kolejnym etapie odbywa 
się konsultacja od  2 do 3 godzin za pomocą połącznia 
telefonicznego lub innych aplikacji np; Whats App 
Messenger Skype.  Messenger Skype.  Po konsultacji otrzymasz jej 
podsumowanie na e-mail. 

Napisz biuro@shopdoctor.pl lub zadzwoń tel. 509 030 336 i zapytaj o najlepszy termin dla Ciebie

W szkoleniu może uczestniczyć dowolna liczba osób
Czas trwania szkolenia: 1 dzień roboczy

Lokowanie produktów
i usług w programie Shop
Doctor na kanale YouTube

Wykład ekspercki
doktora Marka
Borowińskiego

Audyt - dr Marek
Borowiński Shop Doctor

Konsultacja i doradztwo
biznesowe prowadzenie
dr Marek Borowiński
Shop Doctor 

Pakiet 3 audytów/konsultacji
– prowadzenie dr Marek
Borowiński Shop Doctor

Audyt online sklepu
stacjonarnego w Polsce
lub za granicą

Audyt online kolorystki stron
www, ecommerce, portali,
reklam i innych projektów.
Otrzymasz odpowiedź jak kolor
i kształt Twojego przekazu
działa na odbiorców
w w Polsce i za granicą

Kup książkę DOKTOR KOLOR
z dedykacją autora.

“Samych kolorowych chwil w życiu
od marki............. życzy Marek Borowiński”

cena 39 zł brutto

promocja % przy zakupie powyżej:
10 sztuk cena 30 zł brutto za egz.
25 sztuk cena 28 zł brutto za egz.
50 sztuk cena 26 zł brutto za egz.
100 sztuk cena 23 zł brutto za egz.
150 sztuk cena 20 zł brutto za egz.
+ koszt wysyłki+ koszt wysyłki

Nazwa usługi lub produktu Cena(netto)
Promocja do

30.06.2020r.(ceny netto) Opis usługi lub produktu

5900 zł

7900 zł

Indywidualna
wycena

4900 zł

2900 zł

2900 zł

5900 zł

590 zł

900 zł

Prześlij Twoje materiały razem z opisem problemu i 
pytaniami oraz dane do faktury na biuro@shopdoctor.pl. 
Potem ustalamy termin i godzinę konsultacji. W zwrotnym 
e-mailu otrzymujesz potwierdzenie konsultacji i fakturę do 
opłaty. W kolejnym etapie odbywa się konsultacja od  2 do 3 
godzin za pomocą połącznia telefonicznego lub innych 
aplikacji np; Whats App Messenger Skype.  Po konsultacji 
otrzymasz jej podsumowanie na e-mail. otrzymasz jej podsumowanie na e-mail. 

590 zł

SZUKASZ POMYSŁU NA PREZENT DLA SWOICH KLIENTÓW?


