
 

Pomożemy rozwijać Twoją Firmę! 

 

Usługi 

Business Forum – Konferencje dla przedsiębiorców którzy szukają:  

 Przestrzeni networkingowej 

 Edukacji z zakresu rozwoju biznesu 

 Przestrzeni do zaprezentowania swojej firmy 

 Możliwości budowania marki osobistej i roli 

Experta w biznesie 

 Nowych wartościowych kontaktów biznesowych 

 Specjalistycznych warsztatów  



Business Connector  - Narzędzia rozwojowe  

Każda firma musi się rozwijać. W zależności od etapu 

rozwoju w którym się obecnie znajdujemy, 

potrzebujemy korzystać ze wsparcia i narzędzi, 

specjalistów i innych firm partnerskich. Nie zawsze 

jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać narzędzie 

rozwoju dopasowane do obecnych potrzeb.  

Specjalizujemy się w narzędziach rozwojowych, 

dźwigniach, budowaniu marki, docierania do większej 

ilości odbiorców, budowaniu lojalności klientów, 

tworzenia systemu rekomendacji.  

Jesteśmy w stanie wesprzeć każdy etap rozwoju firmy.  Od pomysłu, zakładania 

firmy, dobieraniu partnerów, weryfikacji rynku, przez rozwój sprzedażowy, aż 

po programy inwestycyjne, tworzeniu dodatkowych filarów dochodów.  

 

Business Partner - wsparcie w twoim biznesie  

Zdarzyło Ci się zakupić narzędzie rozwojowe, 
sprzedażowe ect. a w następstwie sprzedawca 
zostawił Cię z tym samego? W rezultacie 
wykorzystanie zakupu zajęło Ci więcej czasu niż to 
konieczne lub wcale nie zostało wykorzystane bo 
zwyczajnie nie wiedziałeś jak? 
 
Nawet jeśli zakup był idealnie dopasowany to często 
z braku czasu lub wiedzy nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjału 
narzędzia.  
Business Partner to usługa, która pomaga nauczyć się wykorzystywać nowe 
narzędzia. Dzięki czemu zaoszczędzasz czas, pieniądze i nerwy. 
 
Wspieramy również w organizacji innych wartościowych wydarzeń. 
 

 



Business Internist  

Do każdej firmy jak do żywego organizmu, mogą 

przedostać się infekcje, które powodują pogorszenie 

efektywności pracy, człowieka, działu a w następstwie 

całej firmy.  

Internista Biznesu to usługa, która wyszukuje 

nieprawidłowości w przedsiębiorstwie.  

 

Idea 

„Możesz mieć w życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz 
wystarczającej liczbie ludzi, uzyskać to czego oni chcą” 

Zig Ziglar  
 

Pragniemy nawiązywać długotrwałe relacje z naszymi klientami oraz 

partnerami biznesowymi. Dając im wymierne wartości, które mają przynieść 

oczekiwaną satysfakcję. Wierzymy, iż podejście z którym patrzymy na 

współpracę długofalową zamiast na sprzedaż jednorazową przyniesie nam 

wszystkim, znacznie większy zysk. 

Naszą skuteczność, jakość usługi opieramy na współpracy ze sprawdzonymi 

przedsiębiorcami o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadającymi ogromną 

wiedzę popartą praktycznym doświadczeniem.  

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych, rozwojem firmy, 

usprawnianiem jej działania, chcących pomagać rozwijać się innym. 

 

 

Kontakt 

www.viccan.pl  www.facebook.com/viccan.business  

Przemysław Czarnota p.czarnota@viccan.pl 664-167-244 

http://www.viccan.pl/
http://www.facebook.com/viccan.business
mailto:p.czarnota@viccan.pl

