
zostań
LIDEREm 
FaRmaCJI



akademia Liderów Farmacji, to miejsce 
w którym rozwiniesz swoje umiejętności trade 
marketingowe i sprzedażowe. Przygotowana 
z myślą o menedżerach wyższego i średniego 

szczebla odpowiedzialnych w swoich organizacjach 
za rozwój sprzedaży w rynku aptecznym. 

Podczas trzech dwudniowych sesji 
prowadzonych w formie warsztatowej, 

pozyskasz wiedzę i umiejętności efektywnego 
wdrażania narzędzi trade marketingowych 

uwzględniających trójkąt interesariuszy 
PaCJENt – aPtEKa - PRoDUCENt.

Prowadzącymi warsztaty 
akademii Liderów Farmacji są najlepsi 

praktycy rynku farmaceutycznego 
o specjalizacjach związanych z  marketingiem 

i sprzedażą: Roman Szymczak, Marcin Wysocki, 
Krzysztof Pytel, Grzegorz Głowiak, Paweł 

Muzyczyszyn i Sylwia Żmiejko

Zajęcia podczas Akademii skoncentrowane 
będą na szczegółowym omówieniu 

i wypracowaniu praktycznych rozwiązań 
związanych z zarządzaniem kategorią, 

merchandisingiem, organizacją powierzchni 
apteki, zarządzania cenami, organizacją działań 

i mierników  trade marketingowych. 
Będziemy mówić również o badaniach 
rynkowych, nowoczesnych narzędziach 

stosowanych on-line oraz o motywacji zespołu 
handlowego w działaniach trade 

marketingowych. 

Akademię Liderów Farmacji 
ukończysz otrzymaniem 
CERtYFIKatU aKaDEmII 
LIDERa FaRmaCJI 

DLaCzEGo WaRto 
zostaĆ UCzEstNIKIEm 

aKaDEmII LIDERÓW 
FaRmaCJI?



REKomENDaCJa
PomYsŁoDaWCÓW 

aKaDEmII
KoRzYŚCI 
z UDzIaŁU W aKaDEmII
LIDERÓW FaRmaCJI

KoGo zaPRaszamY 
Do UCzEstNICtWa 
W aKaDEmII LIDERÓW FaRmaCJI 

Przedstawicieli producentów, przedstawicieli 
aptek i sieci aptek oraz reprezentantów hurtowni 
farmaceutycznych. Jeżeli odpowiadasz za realizację 
sprzedaży lub kreowanie narzędzi wspierających 
sprzedaż Akademia Liderów Farmacji jest dla Ciebie. 
Udział w Akademii będzie szczególnie wartościowy 
dla managerów i dyrektorów działów sprzedaży 
lub marketingu, product managerów, KAM i KAS 
odpowiedzialnych za współpracę z sieciami aptek, 
właścicieli i kierowników aptek indywidualnych,  
koordynatorów hurtowni i sieci aptecznych 
a także innych osób zainteresowanych trade 
marketingiem farmaceutycznym. 

Roman szymczak 
CEO TM360 Sp. o.o. 

Ekspert Trade Marketingu„Wdrażając wiele projektów 
trade marketingowych, obserwuję u managerów dużą 

wiedzę i doświadczenie w sprzedaży. Niestety to nie 
wystarcza, potrzebne są również umiejętności pracy 

na nowoczesnych narzędziach trade marketingowych. 
Akademia ma dać wskazówki co i jak robić by osiągnąć 

zamierzone wyniki”

Praca na rzeczywistych przykładach z farmacji.

Praktyczne case study trade marketingowe.

Wymiana doświadczeń ekspertów 
i uczestników reprezentujących zarówno 
producentów jak i apteki.

Specjalistyczna wiedza trade marketingowa.

Poznanie najnowszych trendów.

Spojrzenie z różnych perspektyw rynku 
 tradycyjnego i on-line.

Dostęp do ekspertów z różnych dziedzin 
marketingu farmaceutycznego.

Budowanie własnej sieci kontaktów.

Otrzymanie jedynego na rynku Certyfikatu 
akademii Liderów Farmacji.

Krzysztof Pytel 
Praktyk sprzedaży 

Certyfikowany Trener SET, Konsultant „Wyzwania 
dzisiejszego rynku są niezwykle wysokie zarówno dla 

producentów jak i sieci aptek. Każdy budżet producenta 
i każda półka w aptece ma swoje ograniczenia. Podczas 

Akademii Liderów Farmacji znajdziemy sposób na 
połączenie sił umożliwiających realizację 

Waszych wspólnych celów”

marcin Wysocki 
współzałożyciel Business Point

Ekspert badań rynkowych. Trade Marketing w farmacji jest 
nową dziedziną, która się rozwija zapożyczając rozwiązania 

z innych rynków. Z satysfakcją obserwuję, jak dobrze 
przygotowane projekty, odważne decyzje i zaangażowanie 
zespołów przekładają się na wyniki w sprzedaży. Akademia 

Liderów Farmacji będzie doskonałą okazją do przeglądu 
najlepszych praktyk, skorzystania z wiedzy ekspertów, 

wymiany informacji, a przede wszystkim tworzenia 
nowych standardów w branży.
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CzWaRtEK 05.09.2019

9:00 – 12:30

marketing apteczny
– Roman Szymczak

1. Prezentacja najnowszych rozwiązań 
marketingu rynkowego w ramach  koncepcji 
Marketingu - 8 P’s i porównanie 
z marketingiem 4.0. 

2. Omówienie poszczególnych elementów 
z uwzględnieniem produktów 
farmaceutycznych

3. Pokazanie różnicy pomiędzy klientem 
– shopperem – konsumentem w odniesieniu 
do działań marketingowych 

Korzyści: 
Główny nacisk w module to zapoznanie się 
z elemetami marketingu z perspektywy 
pacjenta. W jaki sposób mieszanka działań 
może wpłynąć na jego postrzeganie w rynku, 
jak również w aptece. 

Każdy  komponet to oddzielna strategia 
działania, lecz tylko w połączeniu dają 
największą siłę aby skutecznie oddziaływać 
na pacjenta. Rzeczywiste przyklady z rynku 
pozwolą każdemu zrozumieć znaczenie 
marketingu dla ich działań w aptekach, 
a pratyczne ćwiczenia zwiększą światomość 
zastosowania w farmacji. 

12:30 – 13:30

LUNCH

13:30 – 17:00

Catman Pharma – zarządzanie 
asortymentem apteki cz. I: Kategoryzacja
– Krzysztof Pytel

1. Czym jest i jakie kryteria musi spełniać 
efektywny Category Management w aptece.

2. Kategoryzacja w aptece i jej wpływ  
na rozwój sprzedaży.

3. Znaczenie kategorii produktowej i jej wpływ 
na rentowność apteki i działania producenta.

Korzyści: 
Omówimy czym jest zarządzanie kategorią, 
skąd się wzięło oraz jakie są kluczowe czynniki 
pozwalające na jego skuteczne wdrożenie 
w aptece. Zastanowimy się jaka może być rola 
producenta w skutecznej jego implementacji 
oraz jaki jest wpływ tego procesu na wdrożenia 
i rozwój nowych produktów.
Odpowiemy sobie na pytanie jakie są różnice 
w zarządzaniu poszczególnymi kategoriami 
i co one oznaczają dla rentowności apteki oraz 
skuteczność działań producenta. 

PIĄtEK 06.09.2019

9:00 – 12:30

Detailing i efektywna rekomendacja – praca 
z 1 stołem 
– Krzysztof Pytel

1. Co determinuje decyzje zakupowe pacjenta 
w aptece i jaka w tym rola producenta?

2. Sprzedaż vs porada – jak to robić w aptece?

3. Narzędzia skutecznej rekomendacji 
w aptece.

Korzyści: 
Poznasz najważniejsze czynniki wpływające 
na efektywność rekomendacji pierwszego 
stołu. Dowiesz się jakie działania powinna 
podejmować apteka, a jakie producent, 
żeby efektywność pracy I-go stołu była 
zmaksymalizowana. 

Dowiesz się jakich informacji potrzebuje 
farmaceuta, a jakich pacjent dla realizacji 
Twoich celów biznesowych. W oparciu 
o najlepsze praktyki, pokażę rozwiązania 
wpływające na zwiększanie koszyka 
zakupowego w aptece z zachowaniem 
etyki zawodu farmaceuty. Podczas  
szkolenia wypracujesz gotowe rozwiązania 
umożliwiające skuteczną rekomendację 
ważnych dla Ciebie produktów.

12:30 – 13:30

LUNCH

13:30 – 17:00

Jak kreatywnie korzystać z danych? 
Narzędzia danowe i analityczne w 
kontekście sprawnej pracy z aptekami.
– Sylwia Żmiejko

1.  Meandry targetingu aptek i sieci
2. Zarządzanie rabatami i ceną, w kontekście 
sprzedaży, zwrotów oraz marżowości apteki
3. Pomiar efektywności działań w aptekach
4. Monitorowanie rynku na przykładzie 
pogłębionej analityki zaburzeń dystrybucji

Korzyści: 
Przekrojowe spojrzenie na możliwości wsparcia 
danymi i analizami kluczowych decyzji 
dotyczących codziennej pracy z aptekami.
 
Jak można użyć danych do konstruowania 
siatki rabatowej? Na co zwrócić uwagę przy 
rozliczaniu salesforce? Czy da się zmierzyć 
zysk z wybranych działań trade? Czy wystarczy 
zbudować dystrybucję numeryczną, żeby 
zagwarantować dostępność produktu? Jak 
różnią się segmenty aptek jeśli chodzi o ceny, 
dostępność, import równoległy?
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CzWaRtEK 03.10.2019

9:00 – 12:30

Catman Pharma – zarządzanie 
asortymentem apteki cz 2: 
strategie asortymentowe 
– Krzysztof Pytel

1. Macierz asortymentowa: produkt oczami 
producenta vs oczami apteki.

2. Strategie asortymentowe: rodzaje i cele.

3. Warsztat – optymalizacja kategorii.

Korzyści: 
Zastanowimy się jakie są różnice  
w postrzeganiu asortymentu przez producenta 
oraz aptekę. Omówimy rodzaje strategii 
asortymentowych stosowanych w procesie 
Category Management oraz ich wpływ 
na dobór asortymentu i polityki cenowej.  
Dowiemy się jak strategie asortymentowe 
apteki powinny być odzwierciedlane w 
działaniach producenta. Wspólnie opracujemy 
skrócony proces optymalizacji kategorii, 
omawiając różne scenariusze i szukając 
rozwiązań na współpracę producent – apteka, 
umożliwiających skuteczny rozwój sprzedaży.

12:30 – 13:30

LUNCH

13:30 – 17:00

merchandising – organizacja powierzchni 
apteki - wykorzystać potencjał miejsca 
– Roman Szymczak

1. 15 najważniejszych zasad merchandisingu 
z omówieniem na przykładach z rynku 
aptecznego na podstawie książki 
„Merchandising w aptece“.

2. Praktyczne wykorzystanie poznanych 
metod w procesie optymalnego zarządzania 
powierzchnią apteki.

3. Analiza i gospodarowanie „gorącymi 
miejscami“ w aptece w celu zwiększenia 
widoczności produktów promocyjnych i 
materiałów POS producenta. 

Korzyści: 
Rynek farmaceutyczny przechodzi duże 
zmiany, coraz więcej aptek decyduje 
się na powiększenie sprzedaży o część 
samoobsługową. Daje to dodatkowe miejsce 
na ekspozycję produktów oraz wyróżnienie ich 
w aptece. Znajomość psychologii zachowań 
pacjentów, ich naturalnych nawyków z innych 
branż, może pomóc w zwiększeniu potencjału 
sprzedażowego i odkrycie dodatkowych 
potrzeb pacjenta. Właściwe gospodarowanie 
powierzchnią apteki to odpowiedź na nowe 
wyzwania sieci aptecznych i producentów.

PIĄtEK 04.10.2019

9:00 – 12:30

Piramida E-commerce dla producentów. 
od podstaw na szczyt omnichannel
– Grzegorz Głowiak

1. Podejmowanie decyzji o wyborze produktu 
w internecie. Ścieżka zakupowa Klienta.
2. Dystrybucja – podstawa obecności w kanale 
e-commerce. Na co zwrócić szczególną uwagę  
wprowadzając produkt do e-aptek?
3. Merchandising – skuteczne sposoby 
ekspozycji produktu w e-commerce. Jak 
wyróżnić produkt na tle konkurencji i zwrócić 
na niego uwagę potencjalnego Klienta?
4. Reklama w e-sklepach – jak skutecznie  
i efektywnie wykorzystać potencjał reklamowy 
e-aptek, aby zwiększyć sprzedaż produktu?

Korzyści:
W czasie warsztatu dogłębnie przeanalizujemy 
tzw. piramidę e-commerce dla producentów 
– czyli w jaki sposób, od podstaw budować 
trwałą przewagę na rynku e-commerce, 
jak przekonywać pacjenta do swojego 
produktu, jak zwiększać sprzedaż i udział w 
rynku. Podstawy teoretyczne zilustrujemy 
przykładami z rynku, dyskusjami i warsztatami 
w oparciu o produkty uczestników spotkania.

12:30 – 13:30

LUNCH

13:30 – 17:00

Programy i narzędzia wsparcia działań  
trade marketingowych w aptece tradycyjnej  
i sieciowej – Marcin Wysocki i Roman Szymczak

1.  Czy apteka jako miejsce sprzedaży może 
skutecznie wspierać działania producenta  
i właściciela? 
2.  Jak zarządzać postawą farmaceuty dla 
osiągnięcia wspólnych celów? – przykłady 
programów wsparcia rekomendacji w aptece
3. Projektowanie działań trade 
marketingowych w aptekach dla wybranych 
kategorii – Case Study realizacji.

Korzyści:
Poszukamy ciekawych rozwiązań 
wspierających działania trade marketingowe 
w aptekach różnych formatów i zastanowimy 
się wspólnie jak mierzyć ich efektywność. 
Na podstawie rzeczywistych przykładów 
rynkowych pokażemy najlepsze praktyki 
wsparcia rekomendacji sprzedawcy stosowane 
w farmacji oraz na innych rynkach. Wspólnie 
wypracujemy koncepcje wsparcia dla produktu 
w wybranych kategoriach opierając się  
o poznane narzędzia analizy danych 
rynkowych. Przedstawimy Case Study ze 
zrealizowanych projektów uwzględniając m. in. 
kontekst kategorii, pozycji na rynku, budżetu, 
wielkości sales force.
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CzWaRtEK 07.11.2019

9:00 – 12:30

merchandising – zasady budowania 
skutecznych planogramów kategorii
– Roman Szymczak

1. Które zasady merchandisingu musimy znać 
budując planogramy kategorii w aptece?

2. Wykorzystanie zasad pricingu i zarządzania 
kategorią do przygotowania planogramów.

3. Praca na profesjonalnym narzędziu do 
projektowania plangramów Xspace. 

Korzyści: 
Projektowanie intuicyjnych dla farmaceutów i 
pacjentów planogramów powinno być oparte 
na zasadach merchandisingu bazujących 
na kompleksowości, komplementarności, 
multifacingu czy zasadach czytania półki 
przez pajenta. Podczas warsztatu zostaną 
zaprezentowane również fundamenty 
potencjału cenowego i marżowego, które 
wywywodzą się z zasad zarządzania kategorią. 
Połączenie tych obszarów jest niezwykle 
trudne i skomplikowane, dlatego poznamy 
efektywne narzędzia, które pomogą w podjęciu 
decyzji asortymentowych w kategorii.

12:30 – 13:30

LUNCH

13:30 – 17:00

ofertowanie i analiza oferty 
– Krzysztof Pytel

1. Dobra oferta…a co to takiego?

2. Apteka – producent: co warto zrobić razem

3. Praktyczne i skuteczne narzędzia 
ofertowania i analizy oferty

Korzyści: 
Przygotowanie dobrej oferty to niełatwa 
sprawa dla producenta. Przeanalizowanie, 
często skomplikowanej oferty to niełatwa 
sprawa dla apteki. 

Producencie - poznasz narzędzia 
umożliwiające skuteczne i proste ofertowanie 
z wykorzystaniem kluczowych czynników 
biznesowych ważnych dla apteki. 

Apteko - dowiesz się w jaki sposób możesz 
ławo przeanalizować ofertę producenta i 
wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę. 

Zastanowimy się co w obszarze ofertowania 
producent i apteka mogą robić wspólnie, żeby 
ułatwić sobie pracę o zwiększyć skuteczność 
działania.

PIĄtEK 08.11.2019

9:00 – 12:30

motywowanie – poziom 4.0.
– Paweł Muzyczyszyn

1. Trójkąt kluczowych kompetencji lidera – 
delegowanie, rozliczanie, praca z potrzebami 
zespołu w oparciu o zarządzanie sytuacyjne
2. Motywowanie w oparciu o cele i 
zaangażowanie pracowników (elementy 
coachingu operacyjnego) 
3. Skuteczna komunikacja z pracownikami 
(praca z konstruktywną informacją zwrotną) 
4. Zarządzanie konfliktem a skuteczność lidera.

Korzyści: 
Na rynku aptecznym coraz mocniej słyszymy 
o tzw. erze pracownika. Stąd przed liderami 
pojawiły się również nowe wyzwania 
z zakresu zarządzania. Współczesny lider już 
nie tylko deleguje i rozlicza, ale przekazuje 
konstruktywną informację zwrotną, 
motywuje, poszukuje rozwiązań metodami 
coachingowymi, jest twórcą, a nie odtwórcą 
zadań, skutecznie się komunikuje, łącząc 
asertywność z umiejętnościami rozwiązywania 
konfliktów. Proponowany warsztat to 
kompendium sprawdzonych technik i narzędzi, 
które po powrocie do pracy natychmiast każdy 
z uczestników będzie mógł wdrożyć w swoje 
codzienne praktyki menedżerskie.

12:30 – 13:30

LUNCH

13:30 – 17:00

zarządzanie cenami – pricing w aptece 
– Roman Szymczak

1. Zasady pozycjonowania cenowego – jak 
postrzegają aptekę pacjenci przez pryzmat cen.

2. Narzędzia i techniki maksymalizowania 
marży produtków w aptece.

3. Strategie cenowe stosowane w różnych 
rynkach do adaptowania w branży farmacji.

Korzyści: 
Na warsztacie poznasz zasady pozycjonowania 
cenowego wpływające na poprawę rentowości 
apteki. Zostaną zaprezentowane zagadnienia 
związane z psychologią cen, m.in. jak 
oddziaływanie cenowe kształtuje wybory 
zakupowe pacjentów. Przedstawione będą 
praktyczne rozwiązania, które budują celowy 
i świadomy wizerunek cenowy porduktów 
aptecznych, zwiększając ich zyskowność. 
Na podstawie przykładów z mass market 
zaprezentowane będą najlepsze praktyki 
komunikacji cenowych i promocyjnych. 
Warsztat każdemu uczestnikowi da unikalną 
wiedzą z obszaru strategii pricingowych 
zapewniających dźwignię zysku.



RomaN szYmCzaK 
Trener biznesu i ekspert trade marketingu. Autor książki
„Merchandising w aptece – czyli jak dostosować aptekę

do oczekiwań pacjenta”. Specjalizuje się w rozwiązaniach
zwiększających efektywność punktów detalicznych (aptek

oraz sklepów różnych formatów i branż). Piastował stanowiska
menedżerskie m. in. w: Makro Cash & Carry, Tradis,Kaufland. 

Prowadzi zaawansowane projekty doradczei szkoleniowe głównie 
dla branży farmaceutycznej i FMCG.Wykładowca na studiach 
podyplomowych. Laureat nagrody prestiżowego konkursu. 

Trener Sprzedaży 2015 Polish National Sales Award

KRzYsztoF PYtEL 
Praktyk sprzedaży, certyfikowany trener SET. Doświadczenie 

zdobywał zarówno po stronie producenta jak i sieci aptek. 
Prowadzi projekty szkoleniowe dla aptek wzmacniające

wizerunek, optymalizujące kategorię oraz politykę cena-marża.
Jest autorem wyspecjalizowanego programu szkoleniowego

dla farmaceutów I-go stołu, którego realizacja skutecznie
zwiększa efektywność sprzedażową. Autor książki 

„Rekomendacja w aptece. Jak realizować obsługę sprzedażową 
pacjenta w zgodzie z etyką zawodu farmaceuty”. 

PaWEŁ mUzYCzYszYN 
Trener specjalizujący się w obszarach sprzedaży 
i zarządzania sprzedażą oraz autorskich szkoleń 

realizowanych metodami outdoor. Certyfikowany 
coach International Coach Federation.13 letnia praktyka

 trenerska podparta ponad 20 letnim stażem
sprzedażowym. Autor krótko i długoterminowych 
projektów rozwojowych, m.in. dla farmaceutów, 

przedstawicieli aptecznychi medycznych. 
Projekty rozwojowe prowadzi w oparciu 

otwarde mierniki ROI. 

GRzEGoRz GŁoWIaK
Farmaceuta związany z e-commerce i e-marketingiem od 

2004 roku. W latach 2006-2011 dyrektor d/s promocji i rozwoju 
Domzdrowia.pl SA, gdzie tworzył pierwszą udaną koncepcję 

internetowego drugstore - połączenia w jednym serwisie apteki 
i drogerii internetowej. Obecnie właściciel agencji Freshpharma, 

świadczącej usługi e-commerce dla branży farmaceutycznej. 
Zaangażowany w tworzenie i realizacje skutecznych strategii 

e-marketingowych i e-sprzedażowych dla aptek internetowych 
i producentów. Autor bloga eapteki.info.

sYLWIa ŻmIEJKo 
Od 12 lat doradza firmom farmaceutycznym w zakresie: 

Sales Force Effectiveness, optymalizacji zasobów, 
struktury organizacyjnej i procesów biznesowych. 

Obecnie w PEX PharmaSequence, zajmuje się 
zaawansowanymi analizami na danych aptecznych 

i preskrypcyjnych, wcześniej pracowała w dziale 
konsultingu IMS Health (obecnie IQVIA). Absolwentka 

Szkoły Głównej Handlowej.

maRCIN WYsoCKI 
Współzałożyciel i dyrektor operacyjny firmy Business Point 

Sp. z o.o. zajmującej się badaniami marketingowymi dla branży 
farmaceutycznej. Jest autorem platformy Market View Online, 
będącej pierwszym na rynku narzędziem monitoringu działań 
promocyjnych w gazetkach farmaceutycznych. Doświadczony 

badacz, ekspert rynku farmaceutycznego w zakresie analizy 
i oceny skuteczności działań marketingowych, trade-

marketingowych oraz promocyjnych
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Miejsce szkolenia: 

szawa conference sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 137, 02-231 

Warszawa

cena szkolenia: 

7900 netto (+VaT)
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca 
2019. O udziale w szkoleniu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Liczba osób jest 

ograniczona do max. 20.

cena obejmuje: 

6 dni szkoleniowych, komplet 
materiałów dydaktycznych, certyfikat, 

przerwy kawowe i lunch podczas 
wszystkich zjazdów.

cena nie obejmuje: 

kosztów dojazdu i zakwaterowania.

OrganizatOrami 
akademii są: 



akademia Liderów 
Farmacji 

Kontakt: 

e-mail: biuro@tm360.pl
e-mail: m.wzorek@tm360.pl 

Tel.:  537 050 700

 
akademialiderowfarmacji.pl

tm360.pl/akademia-liderow-farmacji


