CURRICULUM VITAE
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko:
Adres:

Piotr Wysocki
ul. 3 maja 2/23
00-391 Warszawa

Telefon:
Email:

600 000 000
Piotr.wysocki@tmail.com

PROFIL ZAWODOWY
Doświadczony i efektywny Manager z sukcesami w realizacji celów sprzedażowych, budowaniu i
rozwijaniu relacji z klientami, negocjacjach, zarządzaniu zespołem, kształtowaniu wizerunku marki.
Ukierunkowany na nowe wyzwania i dalsze sukcesy zawodowe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
02. 2012 – obecnie

Sunflower Solutions, Gdańsk
Sales Manager
współtworzenie i realizacja strategii sprzedaży
kierowanie podległym 4 osobowym zespołem Działu Sprzedaży
zarządzanie bazą ponad 120 klientów – rozwijanie współpracy i
budowanie długotrwałych relacji
osiąganie założonych celów i planów sprzedaży
pozyskiwanie nowych klientów i projektów
przygotowywanie ofert handlowych, negocjacje cen i umów z
kontrahentami
planowanie i realizacja działań marketingowych wspierających
sprzedaż
prognozowanie sprzedaży, opracowywanie analiz i raportów
sprzedażowych
KPI: poziom sprzedaży, portfel zamówień, wskaźnik nowych zamówień
Osiągnięcia:
wzrost sprzedaży o 25% w 2015 roku
pozyskanie nowego klienta strategicznego
rozwój sprzedaży w nowym segmencie usług

05. 2006 – 01. 2012

Camomile International, Sopot
Specjalista ds. marketingu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych.

wsparcie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu
wewnętrznym i zewnętrznym
odpowiedzialność za planowanie i realizację programów
marketingowych
opracowywanie raportów na temat sytuacji rynkowej, konkurencji i
potencjalnych klientów
05. 2002 – 04. 2006

Daisy Research Institute, Gdynia
Marketing Research Executive
tworzenie baz danych klientów
gromadzenie informacji rynkowych
wsparcie realizacji planów marketingowych
ścisła współpraca z Kierownikiem działu Marketingu

WYKSZTAŁCENIE
2006 – 2008

Uniwersytet Gdański /Gdańsk/
Studia podyplomowe – Zarządzanie projektami

1997 – 2002

University of Economics and Business /Poznań/
Studia magisterskie – kierunek Marketing Międzynarodowy

CERTYFIKATY I SZKOLENIA
Certyfikaty:
Certified Project Management Associate
Szkolenia:
Zarządzanie zmianą
Komunikacja w zespole – Insights Discovery
Efektywne prowadzenie spotkań biznesowych – Marathon Partners Group
Skuteczny Manager – Marathon Partners Group

INFORMACJE DODATKOWE
Umiejętności IT:
Bardzo dobra znajomość programów MS Office, systemu ERP (Infor)
Umiejętności miękkie:
umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, zdolności organizacyjne
Języki:
Język angielski – biegły
język niemiecki – bardzo dobry
Zainteresowania:
pszczelarstwo, beletrystyka, zdrowe odżywianie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych.

