
TUTORIAL 
JAK PRZYGOTOWAĆ ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

DLA DYREKTORÓW E-COMMERCE
DLA ZESPOŁÓW E-COMMERCE

DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SKLEPAMI E-COMMERCE



KROK 1 - REGULAMIN

- Przeczytaj dokładnie Regulamin Konkursu

- Zwróć uwagę nie tylko na opisy kategorii, ale szczególnie 
na kryteria oceny dla Kapituły, które zawarte są na 
końcu dokumentu w Załączniku nr 1. Kryteria te 
pomogą w budowaniu prezentacji

- Sprawdź dokładnie najważniejsze terminy 



KROK 2 – PRZYGOTUJ SIĘ

Wybierz uważnie swoje case studies i 
najważniejsze projekty.

Pamiętaj, że będziesz potrzebował czasu do zebrania wyników, opracowania 
dokumentów  i przygotowania grafik.

Zaangażuj zespół.
Zaangażuj członków zespołu bezpośrednio zaangażowanych 
w projekty, aby wybrać najważniejsze osiągnięcia z roku, które ich zdaniem 
mają największą szansę na wygraną. 

PAMIĘTAJ O 
KOMPETENCJACH 
MIĘKKICH.



KROK 3 – PRZYGOTUJ SCENARIUSZ SWOJEJ 
HISTORII 

STWÓRZ HISTORIĘ LUB OPOWIEŚĆ 
ZAMIAST WYSYŁAĆ KOLEJNĄ 
APLIKACJĘ KONKURSOWĄ.



KROK 4 – PRZYGOTUJ SCHEMAT PREZENTACJI

WYZWANIA CELE DZIAŁANIA REALIZACJA

STRATEGIA

PLAN

Pamietaj o kontekście 
i pokazaniu sytuacji 
wyjściowej

Wybierz kilka 
najważniejszych –
najlepiej opisujących 
rozwój 

Osiągnięte efekty 
zawsze muszą 
nawiązywać do celów

JA - LIDER 
MY -
ZESPÓŁ

Pamiętaj, że 
Kapituła chce 
zobaczyć lidera 
zespołu lub team 
spirit w 
przypadku 
zgłoszeń 
zespołowych



KROK 5 – PREZENTACJA

Wybierz najważniejsze liczby. 
Pokazuj je w kontekście celów. Liczby powinny 
podkreślać historię prezentacji

Wyniki prezentuj w 
przejrzysty sposób, 

korzystaj z wykresów 
i infografik

Keep it simple. Zadbaj o

jakość nie ilość. Szanuj czas Kapituły.

W razie potrzeby używaj 

tabel i 
wykresów 
zamiast wylewnych 
opisów czy definicji

Konsultuj i jeszcze 
raz konsultuj. Zadbaj o

„świeże spojrzenie” osób nie 
zaangażowanych w tworzenie 
prezentacji. Zwrócą uwagę na 
brakujące elementy lub luki w 
historii



KROK 5 – Pamiętaj! Kapituła poszukuje lidera i 
nieszablonowego zespołu!

Pamiętaj – to jakim
jesteś liderem ma
wpływ na zespół i 
jego wyniki 

Pokaż:
- jak się rozwijasz,
- co jest dla Ciebie inspiracją, 
- jak zarządzasz zespołem, 
- jak zarządzasz kryzysowymi sytuacjami, 
- w oparciu o jakie wartości budujesz 
zespół.



ZADBAJ O PREZENTACJĘ DANYCH
Poniżej znajdują się przykładowe, przygotowane specjalnie na cele tutorialu 2 slajdy. Treści 

zawarte w nich są takie same. 
Który z nich ma większą szansę „przemówić” do członków Kapituły?



Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zgłoszeń!

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Paulina Wojczyńska, Project Director
Paulina.wojczynska@eizba.pl

600950104

mailto:Paulina.wojczynska@eizba.pl

