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Korzy!ci z udzia"u w szkoleniu 

 

W czasach wielkiego nasycenia rynku produktami wszelkich typów, marki publiczne równie! 

potrzebuj" dzia#a$ z zakresu marketingu i komunikacji, aby si% wyró!ni& oraz spe#ni& oczekiwania 

swoich interesariuszy. Chcieliby'my Pa$stwu w tym wyzwaniu profesjonalnie pomóc. 

• Utworzenie profesjonalnego zespo#u do spraw marketingu. 

• Poznanie najnowszych narz%dzi komunikowania w internecie. 

• Zdobycie wiedzy na temat procesów zwi"zanych z tworzeniem profesjonalnej marki, 
któr" mo!e sta& si% Powiatowy Urz"d Pracy. 

• Dzi%ki szkoleniu uczestnicy zyskaj" wiedz%, jak tworzy& spójny i profesjonalny wizerunek 
Powiatowego Urz%du Pracy – online i offline. 

• Poznanie mocnych i s#abych stron dotychczasowej komunikacji z klientami oraz 
partnerami Powiatowego Urz%du Pracy. 

• Wprowadzenie narz%dzi marketingu 3.0 w repertuar dzia#a$ administracji publicznej. 

• Elementy zarz"dzania kryzysowego w komunikacji oraz Public Relations w Powiatowym 
Urz%dzie Pracy. 

• Poznanie efektywnych technik dotycz"cych komunikacji markeitngowej instytucji 
publicznej.  

 

 

ADRESAT SZKOLENIA 

Do szkolenia powinni zosta& wyznaczeni pracownicy Centrów Aktywizacji Zawodowej oraz osoby, 

które odpowiedzialne s" za prowadzenie komunikacji marketingowej (online oraz offline) Urz%du.  

 

 

 

 



www.premium-consulting.pl 

 

CRAFTCOM Sp. z o.o. 
Ul. Kra!cowa 58/31 
61-036 Pozna! 
biuro@premium-consulting.pl 

 

3 

O firmie 

 

Premium Consulting 

Poprzez kreacj% silnych marek wspieramy biznes 

w tworzeniu warto'ciowych produktów i dochodowych 

relacji. Nasz" specjalizacj" s" dzia#ania z zakresu 

promocji, online marketingu oraz budowy wizerunku.  

 

Wizja 

Nasz" wizj" jest etyczny rynek wyrazistych, 

wyj"tkowych marek, które profesjonalnie 

komunikuj" si% ze swoimi klientami – 

skutecznie, m"drze i z korzy'ci" dla 

wszystkich. 

 

Misja 

Dzielnie si% najlepsz" wiedz" dotycz"c" 

marketingu i promocji, a tak!e doradztwo 

w optymalizowaniu dzia#a$ 

marketingowych – by marketing w Polsce 

rozwija# si% i stawa# si% coraz doskonalszy.  

  

Kluczowe projekty zrealizowane 

przez Premium Consulting oraz 

naszych ekspertów: 
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Do!wiadczenie firmy 

 

Premium Consulting jest firm" szkoleniowo-doradcz". Jeste'my zespo#em praktyków biznesu. 

Dzia#amy od 2007 roku. Pracowali!my dla ponad trzystu Instytucji Publicznych oraz Firm. 

Skutecznie równie! pozyskali'my ponad 14 mln z#otych dla naszych klientów w ramach 'rodków 

europejskich, zarówno na szkolenia jak i na inwestycje. Przeszkolili'my ponad 3000 osób, realizuj"c 

tysi"ce godzin szkoleniowych.  

 

Dlaczego warto skorzysta# z naszych atutów? 

 

W czasach wielkiego nasycenia rynku produktami wszelkich typów, marki publiczne równie! 

potrzebuj" dzia#a$ z zakresu marketingu i komunikacji, aby si% wyró!ni& oraz spe#ni& oczekiwania 

swoich interesariuszy. Chcieliby'my Pa$stwu w tym wyzwaniu profesjonalnie pomóc. 

 

Bogate do!wiadczenie 

Które od lat zdobywamy owocnie wspó#pracuj"c z przedsi%biorstwami oraz 

instytucjami publicznymi w ca#ej Polsce. 

 

Ogromna wiedza 

Do której dost%p mamy dzi%ki 'cis#ej wspó#pracy z ekspertami w dziedzinie 

marketingu, komunikacji i brandingu. 

 

Wysoka kreatywno!" 

Któr" wci"! rozwijamy, tworz"c projekty dla ró!nych klientów. 
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Szkolenie:  
Promocja i marketing us"ug rynku pracy 

 

Agenda szkolenia  

1. Kluczowe obszary nowoczesnego marketingu, które mog! 
wykorzystywa" instytucje publiczne. 

• Podstawy marketingu i elementarne poj!cia. 

• Popularne koncepcje marketingu. 

• Podobie"stwa i ró#nice marketingu instytucji publicznych i marketingu 
komercyjnego. 

• Zadania i wyzwania nowoczesnego marketera. 

 
2. Jak budowa" wizerunek urz#du jako profesjonalnej i efektywnej 

instytucji dzia$aj!cej w obszarze rekrutacji pracowników.  
 

• Czy Urz$d Pracy i Centra Aktywizacji Zawodowej mog$ by% mark$. 
• Jakie przywileje daje silna marka. 
• Jak zbudowa% siln$ mark! Urz!du Pracy oraz CAZ. 
• Jaki jest wp&yw wizerunku, reputacji oraz rekomendacji na procesy 

decyzyjne przedsi!biorców, du#ych firm, a tak#e uto#samianie si! z mark$ 
przez pracowników PUP. 

 

3. Zasady tworzenia komunikatów marketingowych – metody pisania tre%ci 
„sprzedaj!cych”. 

 

• Jak tworzy% oferty zwi$zane z po'rednictwem pracy: czyli jak przygotowa% 
tekst, który „sprzedaje” – copywriting w praktyce. 

• Jak sprawi%, by nasze dzia&ania promocyjne zosta&y zauwa#one w nat&oku 
komunikatów: model AIDA w promocji us&ug. 

• Zasady tworzenia komunikatów marketingowych – metody pisania tre'ci 
„sprzedaj$cych” – popularne formu&y copywriterskie. 

• Typografia w ofertowaniu – jak dobra% czcionki i formatowa% teksty, by 
zwi!ksza% czytelno'% materia&ów. 

• Rola grafiki w tworzeniu efektywnych ofert pracy. 
• Gdzie zamawia% profesjonalne us&ugi graficzne za u&amek kwot 

pobieranych przez agencje reklamowe. 
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4. Jak przygotowa" strategi# komunikacji marketingowej, by dociera$a do jak 
najszerszego grona zainteresowanych rekrutacj! firm. 

 

• Jak dobra% kana&y komunikacji marketingowej, by skutecznie dociera% do 
swoich odbiorców: poszukuj$cy pracy, przedsi!biorcy, du#e firmy, agencje 
zatrudnienia. 

• Rola mediów spo&eczno'ciowych w komunikacji marketingowej urz!du  
z potencjalnymi i obecnymi klientami. 

• E-mail marketing w praktyce urz!du: czyli jak prowadzi% efektywne 
kampanie newsletterowe. 

• Jak mo#emy zmierzy% skuteczno'% kampanii marketingowych 
w internecie. 

• Jak dzi!ki remarketingowi dociera% do setek tysi!cy odbiorców miesi!cznie, 
przy minimalnym bud#ecie. 

 

5. Jak przyci!gn!" pracodawców do wspó$pracy z Urz#dem Pracy przy 
rekrutacji pracowników. 

 

• Gdzie dzi' firmy szukaj$ us&ug oraz oferentów. 
• Jakimi narz!dziami pos&uguj$ si! dzi' pracownicy dzia&ów HR, gdy szukaj$ 

pracowników. 
• Jakie s$ najcz!stsze przyczyny, dla których firmy szukaj$ce pracowników 

omijaj$ Urz!dy Pracy. 
• Co mo#e zrobi% Urz$d Pracy, by przyci$gn$% szybko firmy szukaj$ce 

pracowników. 
• Jak szybko nawi$za% wspó&prac! z firmami w zakresie rekrutacji – 

praktyczne taktyki sprzeda#owe wykorzystywane przez najlepsze agencje 
zatrudnienia. 

• Jak przyci$gn$% pracodawców do wspó&pracy z Urz!dem Pracy przy 
rekrutacji pracowników. 
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Q&A – Panel dyskusyjny z prowadz$cym 

szkolenie 

 

Na koniec ka!dego dnia szkoleniowego przewidziany jest czas na dyskusj% i zadawanie 

prowadz"cemu szkolenie pyta$. Dzi%ki temu ka!dy uczestnik szkolenia b%dzie móg# uzyska& 

wyczerpuj"ce odpowiedzi w zakresie omawianych na szkoleniu tematów. 

 

%rodki i materia"y dydaktyczne 

 

Ka!dy z uczestników szkolenia, po 

zako$czonym szkoleniu, otrzyma 

prezentacje w formie elektronicznej PDF 

oraz certyfikat jego uko$czenia. 

 

 

 

Wspó"praca poszkoleniowa 

 
 
W ramach wspó#pracy poszkoleniowej gwarantujemy 2 godzinne konsultacje przez telekonferencje 

w okresie do 3 miesi%cy od zako$czenia szkolenia. 

Firma Premium Consulting zapewnia, i! dysponuje nale!yt" wiedz" oraz do'wiadczeniem, by 

wywi"za& si% w 100% z przyj%tych zobowi"za$.  
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Trener 

 

Mariusz !odyga 

Strateg, trener, konsultant. 

Specjalizuje si! w zagadnieniach zwi"zanych 

z marketingiem, public relations oraz budowaniem 

wizerunku – personal & business branding oraz 

optymalizacj" dzia#a$ sprzeda%owych. 

W biznesie od 19 lat. Za#o%yciel i w#a&ciciel marki 

Premium Consulting. Przeprowadzi# ponad 300 

projektów szkoleniowo-doradczych. Pracowa# na 

zlecenie firm prywatnych, instytucji pa$stwowych oraz 

uczelni wy%szych. 

Doradza biznesowo ma#ym firmom, du%ym korporacjom 

oraz urz!dom pa$stwowym. Swoj" karier! jako 

przedsi!biorca rozpocz"# w 2003 roku. Od samego 

pocz"tku zwi"zany by# z brandingiem oraz 

marketingiem. 

Pracowa# dla takich marek jak: Ministerstwo Rozwoju, 

Raiffeisen Polbank, Allegro, Domiporta, Santander, BG' 

BNP Paribas, Orange, Max Roy, Netguru, Urz"d Miasta 

Kalisza, Urz"d Miasta Wronki, Wojewódzki Urz"d Pracy 

w Poznaniu, Urz"d Miasta Pniewy, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza, Plast Box S.A, Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., Uzdrowisko Po#czyn Zdrój S.A. 
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Mariusz !odyga 

Strateg, trener, konsultant. 

OBSZARY SPECJALIZACJI 

• Doradztwo strategiczne w zakresie marketingu. 

• Optymalizacja procesów sprzeda%y 

z wykorzystaniem narz!dzi internetowych. 

• Generowanie leadów i zarz"dzanie procesem 

pozyskiwania nowych klientów. 

• Kreowanie wizerunku osób zarz"dzaj"cych – 

personal oraz business branding. 

• Doradztwo w zakresie rozwoju biznesowego – 

business development. 

KLUCZOWE SUKCESY 

• Rekordowy ROI zrealizowany we wspó#pracy 

z klientem, który wyniós# 5100%. 

• Maksymalny 400% wzrost sprzeda%y uzyskany po 

wdro%eniu strategii marketingowej opracowanej 

i wdro%onej po jego kierownictwem.   

• Wyró%niony prelegent na najwi!kszej konferencji 

po&wi!conej E marketingowi w Polsce – I LOVE 

Marketing. 

• Stale publikuj"cy artyku#y na bran%owych blogach 

oraz w prasie specjalistycznej. 
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Wybrane referencje 

 

Henryka Gawro"ska 
Dyrektor Powiatowego Urz!du Pracy w Piotrkowie Trybunalskim 
Przewodnicz$ca Konwentu Dyrektorów PUP woj. &ódzkiego 

 
Konwent Dyrektorów Powiatowych Urz!dów Pracy Województwa 
"ódzkiego, rekomenduje firm! Premium Consulting, która zrealizowa#a 
szkolenie „Jak dba$ o wizerunek urz!du pracy – marketing i budowa 
wizerunku w promocji us#ug urz!du pracy”, jako godn% polecenia firm! 
szkoleniow%. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili kompetencje 
i profesjonalizm wyk#adowcy.  
becnie na rynku trudno znale&$ specjalist!, który mo'e pochwali$ si! 
tak du'ym zasobem wiedzy na temat zagadnie(, dotycz%cych budowy 
wizerunku instytucji. Zastosowanie formy zaj!$, otwarto)$ wyk#adowcy 
i dobry kontakt ze s#uchaczami, znalaz#y uznanie uczestników 
szkolenia.” 

 
 
Danuta Skwirowska 
Dyrektor Powiatowego Urz!du Pracy w Pabianicach 
 

 Decyzja o udziale w szkoleniu okaza#a si! punktem zwrotnym. 
Informacje, które uzyska#am podczas szkolenia uzmys#owi#y, w sposób 
namacalny, potrzeb! budowania marki urz!du. Zdobyta wiedza 
przek#ada$ si! b!dzie na podejmowane dzia#ania w celu stworzenia 
nowego – marketingowego wizerunku urz!du pracy jako 
równorz!dnego, solidnego i niezawodnego partnera rynku pracy.” 

 
 
Tadeusz Kotlarski 
Dyrektor Powiatowego Urz!du Pracy w (widnicy 
Szef Konwentu Dyrektorów PUP woj. Dolno'l$skiego 
 

Szkolenie (Promocja i marketing us#ug rynku pracy) okaza#o si! bardzo 
interesuj%ce. Da#o rzeteln% wiedz% na temat procesów 
marketingowych z partnerami rynku pracy oraz wykorzystania 
pot!'nego narz!dzia jakim s% media spo#eczno)ciowe…”  
 
 
 
 

” 
” 
” 



www.premium-consulting.pl 

 

CRAFTCOM Sp. z o.o. 
Ul. Kra!cowa 58/31 
61-036 Pozna! 
biuro@premium-consulting.pl 

 

11 

 
Lidia Zi#ba 
Dyrektor Powiatowego Urz!du Pracy w )!czycy 
 

Firma Premium Consulting przeprowadzi!a szkolenie, które zarówno 
pod wzgl"dem merytorycznym jak i organizacyjnym w pe!ni spe!ni!o 
nasze oczekiwania. Prowadz#cy wykaza! si" du$ym zaanga$owaniem 
i profesjonalizmem, utrzymuj#c tym samym bardzo dobry kontakt 
z uczestnikami. Pasja oraz metody szkolenia sta!y si" inspiracj# do 
pog!"biania wiedzy na p!aszczy%nie marketingu i budowy wizerunku 
naszego urz"du, co bez w#tpienia przyczyni si" do zwi"kszenia 
efektywno&ci i skuteczno&ci us!ug Urz"du Pracy.” 

 
 
Joanna Sokalska  
Dyrektor Powiatowego Urz!du Pracy w (winouj'ciu 
 

 Szkolenie to spowodowa!o, i$ social media marketing przesta! by' 
dla nas czym& nowym i nieosi#galnym. Udzia! w warsztatach zmieni! 
nasze wyobra$enie na temat marketingu w internecie oraz umo$liwi! 
uzyskanie podstawowej wiedzy na temat promocji urz"du przy 
pomocy mediów spo!eczno&ciowych. Szkolenie zosta!o 
przeprowadzone z pasj# oraz zaanga$owaniem…” 

 
 
Krzysztof Frankowski 
Dyrektor Powiatowego Urz!du Pracy w Z&otoryi 
 

 Szkolenie przeprowadzone przez Mariusza (odyg" zosta!o przez 
pracowników uczestnicz#cych w zaj"ciach ocenione bardzo dobrze, 
zarówno je&li chodzi o tre&' merytoryczn# i rzetelne przygotowanie, 
a tak$e komunikatywno&' prowadz#cego – Pana Mariusza (odygi. 
Profesjonalizm, zaanga$owanie oraz bardzo dobra i elastyczna 
wspó!praca, tak$e na poziomie organizacyjnym, zas!uguj# na wysok# 
ocen". 
Z pe!nym przekonaniem mo$emy zarekomendowa' firm" Premium 
Consulting jako solidnego partnera.” 

 
 

” 
” 
” 
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Zrealizowane przez Mariusza &odyg' projekty 

z zakresu promocji i marketingu us"ug 

i instrumentów rynku pracy, dla urz'dów pracy 

 

Lp. Zamawiaj!cy Tematyka szkolenia lub zakres 

projektu 

31 Powiatowy Urz$d Pracy 
w Miko&owie „Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

30 Powiatowy Urz$d Pracy 
w Lubinie „Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

29 Warszawa / Szkolenia 
otwarte „Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

28 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Ko'cianie 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

27 Powiatowy Urz$d Pracy 
w Nysie „Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

26 Pozna" / 
Szkolenia otwarte „Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

25 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Lesznie 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

24 
Powiatowy Urz$d Pracy 
w Drawsku Pomorskim 

„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

23 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Nakle Nad Noteci$ 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

22 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w W$growcu 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

21 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Pyrzycach 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

20 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w (winouj'ciu 
„Marketing us#ug rynku pracy - Jako narz!dzie 

sprzeda'y i budowania wizerunku PUP” 

19 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w S&upcy 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 
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18 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Szczecinie 
„Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

17 
Konwent Dyrektorów 

Województwa 
)ódzkiego 

„Jak dba$ o wizerunek Urz!du Pracy – Marketing 
i budowa wizerunku w promocji us#ug Urz!du Pracy” 

16 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Z&otoryi 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

15 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Jaworze 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

14 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w K&odzku 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

13 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Gostyniu 
„Zarz%dzanie w organizacji nakierowanej na klienta - 

techniki sprzeda'y us#ug rynku pracy” 

12 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Trzebnicy 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

11 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Gryfinie 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

10 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Zielonej Górze 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

9 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Gostyniu 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

8 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Z&otowie 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

7 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Ostrzeszowie 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

6 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Zgierzu 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

5 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w Nowym Tomy'lu 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

4 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w (widnicy 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

3 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w (widwinie 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

2 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w My'liborzu 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 

1 
Powiatowy Urz$d Pracy 

w (winouj'ciu 
„Promocja i Marketing Us#ug Rynku Pracy” 
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Szczegó"y szkolenia 

 

Zaj%cia b%d" prowadzone wy#"cznie w metodzie seminaryjno-

warsztatowej. Uczestnicy szkolenia b%d" aktywizowani przez 

prowadz"cego trenera do jak najwi%kszej partycypacji w szkoleniu. 

W trakcie projektu b%d" szeroko omawiane studia przypadków, 

które odnosz" si% do praktyki Powiatowych Urz%dów Pracy. 

 

Metodyka prowadzenia zaj!" 
• wyk#ady teoretyczne, 

• studia przypadków, 

• moderowane dyskusje, 

• udzielanie informacji zwrotnych. 

 

Materia#y szkoleniowe 
Uczestnicy otrzymaj" po zako$czonym szkoleniu prezentacj% w pdf.  

 

Forma szkolenia 
Szkolenie zamkni%te stacjonarne lub online (przy wykorzystaniu narz%dzi do komunikacji zdalnej 

typu: Google Meet, Microsoft Teams czy Zoom). 

Godziny rozpocz%cia i zako$czenia szkolenia – do ustalenia. 

Liczba uczestników: 8-12 osób 

Termin szkolenia: do ustalenia 
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Cena szkolenia 

 

Cena szkolenia uzale!niona jest od wybranej formy 

szkolenia – online lub stacjonarnie oraz od #"cznego 

czasu trwania szkolenia. 

Do kosztów szkolenia stacjonarnego nale!y doliczy& 

koszt dojazdu oraz zakwaterowania na czas szkolenia. 

 

 
 Liczba dni Liczba godzin 

szkolenia 
Liczba 

uczestników Cena 

Stacjonarnie 

1 dzie$ 
8 h 

szkoleniowych 
po 45 min ka!da 

8-12 osób Do ustalenia 

2 dni 
16 h 

szkoleniowych 
po 45 min ka!da 

8-12 osób Do ustalenia 

Online 2 dni 
8 h 

szkoleniowych 
po 45 min ka!da 

8-12 osób Do ustalenia 

 
 
 
 
  

 

JEŻELI UWAŻASZ, 

ŻE EDUKACJA JEST DROGA, 

SPRÓBUJ NIEWIEDZY.  

Abraham Lincoln 
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Zapraszamy do kontaktu 
 

Adres do korespondencji 

Premium Consulting 

Craftcom sp. z o.o.  

Ul. Kra$cowa 58/31 

61-036 Pozna$ 

 

 

+48 663 066 336 

biuro@premium-consulting.pl 

www.premium-consulting.pl 
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