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VII Konferencja Menedżerów Sprzedaży „MORFOLOGIA SPRZEDAŻY” – Gdańsk, 24.05.2017 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Morfologia Sprzedaży to konferencja przeznaczona dla menedżerów sprzedaży i osób 

nadzorujących sprzedaż. Ponad 80% uczestników to menedżerowie. To największa tego typu 

cyklicznie odbywająca się konferencja w północnej Polsce. Pierwsza edycja odbyła się w 

listopadzie 2012. Więcej informacji: 

www.morfologiasprzedazy.pl oraz https://www.facebook.com/MorfologiaSprzedazy/  

2. Dotychczas większość uczestników to dyrektorzy sprzedaży oraz prezesi i członkowie zarządów 

oraz właściciele firm. 

3. Spodziewamy się 150-200 uczestników z całej Polski.  

4. Tematem przewodnim bieżącej edycji będzie koncepcja organizacji turkusowych i sposoby 

zarządzania w nich stosowane oraz możliwość wykorzystania tej koncepcji w sprzedaży i 

zarządzaniu zespołami sprzedażowymi.  

a. Skąd się bierze zmiana podejścia do zarządzania zespołami?  

b. Jak można przenieść te wzorce do zarządzania zespołami sprzedażowymi w Polsce? 

5. Bieżąca VII edycja imprezy odbędzie się 24 maja 2017 w Gdańsku w Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym „AMBER EXPO” Gdańsk, ul Żaglowa 11 sala 1C. W godzinach: 

8:00-17:00 

6. Organizator:  

Cetus Consulting Jacek Czarnowski, 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 6; NIP: 5831801159 

Kwestie merytoryczne i prowadzenie konferencji:  

Jacek Czarnowski email: jacek.czarnowski@sandler.com tel.: 600 401 570 

Organizacja i marketing: 

Agnieszka Szczerba email: agnieszka.szczerba@sandler.com tel.: 692 131 682 

7. Możliwości promocyjne prelegentów i Waszych firm przed i w trakcie i po konferencji: 

a. Logotypy na materiałach reklamowych zarówno drukowanych jak i publikowanych w 

Internecie, 

b. Możliwość skorzystania ze stoiska reklamowego w holu centrum kongresowego. 

c. Wystawa produktów podczas konferencji. 

d. Wystąpienie sponsorskie. 

e. Zapowiedź w trakcie trwania konferencji. 

f. Możliwość wzięcia udziału w konkursie dla uczestników organizowanym na sali 

plenarnej. Warunkiem jest ufundowanie 1-5 szt. drobnych nagród (książek, 

voucherów, bonów rabatowych itp. 

g. Całość będzie filmowana i jeśli będziecie chcieli film z Waszego wystąpienia może być 

opublikowany na kanale konferencji na portalu Youtube pod adresem:  

https://www.youtube.com/channel/UCIir-PFLTXbDcIAee3YimOA/feed 

h. Inne niestandardowe formy reklamy do uzgodnienia 

8. Program i informacje organizacyjne www.morfologiasprzedazy. 

http://www.morfologiasprzedazy.pl/
https://www.facebook.com/MorfologiaSprzedazy/
mailto:jacek.czarnowski@sandler.com
mailto:agnieszka.szczerba@sandler.com
https://www.youtube.com/channel/UCIir-PFLTXbDcIAee3YimOA/feed
http://www.morfologiasprzedazy/

