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"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

KLUCZOWE KOMPETENCJE: 
 

✓ PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE dla firm posiadających już udziały w rynku oraz 
wchodzących na rynek: analizy rynku i poziomów sprzedaży, tworzenie polityki cenowej, budżetów, 
planów i strategii sprzedaży. 

✓ ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY: aktywne pozyskiwanie klientów sektora B2B (kanał 
tradycyjny i nowoczesny), prowadzenie negocjacji handlowych, budowanie długofalowych relacji 
biznesowych, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami. 

✓ KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁÓW HANDLOWYCH (stacjonarnych oraz działających w strukturze 
rozproszonej): tworzenie indywidualnych i zespołowych planów sprzedażowych, bieżące 
kontrolowanie poziomu realizacji, stymulacja wyników. 

✓ WPROWADZANIE FIRM NA RYNEK: tworzenie biznesplanów oraz strategii rozwoju, prowadzenie 
całokształtu spraw administracyjnych związanych z uruchomieniem spółki. 

✓ DZIAŁANIA MARKETINGOWE: współpraca w zakresie kreowania działań wizerunkowych (strategie 
marki, systemy identyfikacji wizualnej, strony internetowe, employer branding), marketing 
sprzedażowy (e-mail marketing, pop-up stand, visual merchandising). 

✓ PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ TECHNIK I NARZĘDZI SPRZEDAŻY: cold calling, wizyty handlowe, 
ofertowanie, prezentacje produktów i usług, negocjacje handlowe. 

✓ BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI (handlowe, projektowe): rekrutacja do zespołu, nadzór 
nad procesem adaptacji, aktywny udział w procesie wdrożenia, motywowanie członków zespołu, 
tworzenie systemów motywacji płacowej (systemy premiowe) oraz pozapłacowej, ocena 
efektywności pracy, coaching menedżerski. 

✓ LOGISTYKA DOSTAW (krajowe, międzynarodowe): koordynacja całokształtu prac związanych  
z dystrybucją krajową, eksportem oraz importem produktów, nawiązywanie i podtrzymywanie 
współpracy z firmami kurierskimi i transportowymi. 

✓ WIEDZA SPECJALISTYCZNA: znajomość branży papierniczo-prezentowej na rynku polskim oraz 
brytyjskim, znajomość branży kreatywnej, w tym koordynacja projektów marketingowych.  

 
DOŚWIADCZENIE I WYBRANE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: 
 

01.2016 – obecnie ORFIN Studio Kreatywne  
New Business Manager 

✓ Rozwój sprzedaży usług agencji poprzez wdrożenie nowatorskiego dla firmy podejścia do sprzedaży: 

• profesjonalne doradztwo, wsparcie firm poprzez kreowanie rozwiązań wizerunkowych 

• zainicjowanie i wdrożenie systemu CRM, umożliwiającego skuteczne monitorowanie  
i zarządzanie relacjami z klientami  

• udział w spotkaniach klubów biznesowych – wystąpienia publiczne i aktywny networking 

✓ Pozyskanie do współpracy i opieka nad kluczowymi klientami firmy, m.in.: ISS Facility Services, 
Becton Dickinson, UTZ Group, AERMEC, WTWK Partynice. 

PROFIL ZAWODOWY: 
 
Menedżer ds. rozwoju sprzedaży i biznesu z wieloletnim doświadczeniem w obszarze 
B2B, m.in. w agencji kreatywnej oraz w środowisku międzynarodowym. 

Poparte sukcesami doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu pracą zespołu 
handlowego (struktury rozproszone oraz stacjonarne). 

Skuteczność w zarządzaniu relacjami z kluczowymi klientami (m.in. Empik), 
przekładająca się na wysokie wyniki sprzedaży indywidualnej oraz podległych 
zespołów. 
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11.2011 – 12.2016 ILUSTRIS Publishing UK Ltd  
Business Development Manager 

✓ Stworzenie od podstaw i kompleksowe zarządzanie oddziałem handlowym Wydawnictwa ILUSTRIS  
w Wielkiej Brytanii. 

✓ Nawiązanie relacji i współpraca z około 100 klientami B2B z Wielkiej Brytanii. 

✓ Wzrost sprzedaży średnio o 30%  rok do roku (m.in. poprzez zainicjowanie i uruchomienie panelu 
zamówień hurtowych online dla klientów B2B). 

 
08.2004 – 06.2013 Wydawnictwo ILUSTRIS  

Kierownik Działu Handlowego (od 04.2010) 
Regionalny Koordynator Sprzedaży (od 04.2007) 
Specjalista ds. Handlowych (od 08.2004) 

✓ Zbudowanie i efektywne kierowanie pracą zespołu handlowego obsługującego terytorium całej 
Polski – w latach 2008-2013 wzrost sprzedaży o 14,9% w czasie, gdy dla branży odnotowywano  
ok. 30% spadek sprzedaży. 

✓ Zwiększenie liczby klientów B2B o ok. 20% do liczby 360 w czerwcu 2013 roku (m.in. pozyskanie  
do współpracy i obsługa klientów sieciowych tj. Empik, Matras, Notabene, Nova Duo). 

WYKSZTAŁCENIE: 
 

10.2006 – 06.2007      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów 
Specjalizacja - Nowoczesna Logistyka w MŚP (studia podyplomowe) 

10.2000 – 06.2005 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Specjalizacja - Ekonomia Menedżerska  

 

KURSY I SZKOLENIA: 
 

✓ Sprzedaż i marketing: Zarządzanie sprzedażą. Efektywne wykorzystanie technik perswazyjnych  
i sprzedażowych w kontaktach z klientami. Clienting: psychologia sprzedaży – czyli jak skutecznie 
kreować trwałe relacje handlowe z klientami. Internetowe rewolucje (Google). 

✓ Zarządzanie personelem: Coaching – właściwa relacja z pracownikami. Budowanie efektywności 
zespołu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE I ZAINTERESOWANIA: 
 

✓ Język angielski - dobry, wykorzystywany w pracy zawodowej (poziom B2). 

✓ Język niemiecki  - komunikatywny w podstawowym zakresie (poziom A1). 

✓ Obsługa oprogramowania: Zoho CRM, LiveSpace CRM, MailChimp, FreshMail, CDN Optima, 
Prestashop, WordPress, Adobe Photoshop, MS Office. 

✓ Prawo jazdy kat. B. 

✓ Zainteresowania: Sport i turystyka (m.in. piłka nożna, turystyka górska, wyprawy rowerowe, squash, 
golf, koszykówka). Sprzedaż i marketing: psychologia zakupów i obserwacja zachowań 
konsumenckich, neuromarketing. Rewitalizacja stuletniego domu z ogrodem. 

✓ Referencje i dodatkowe informacje: 

• https://pl.linkedin.com/in/bartoszklepacki 

• http://inartigo.pl/ 
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