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Wojciech Jankowski
odpowiedzialny za sprzedaż
produktów grupy NICE w
siedmiu krajach Europy

 
Tweet

 

W związku z systematycznym rozwojem grupy Nice od
stycznia 2020 roku wieloletni pracownik Nice Polska,
Wojciech Jankowski, objął stanowisko Export Area Managera
we włoskiej spółce Nice SpA z Oderzo. Będzie odpowiedzialny
za sprzedaż w siedmiu krajach Europy.
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Wojciech Jankowski rozpoczął współpracę z grupą Nice w 2011 roku.  

 

 

 

Na przestrzeni lat był on współodpowiedzialny za marketing polskiej spółki z zakresu

B2B oraz B2C oraz projekty profesjonalizacji oraz aktywizacji sieci dystrybucji. Do jego

zadań należała m.in. koordynacja współpracy z zakresu wsparcia sprzedaży pomiędzy

spółkami zrzeszonymi w ramach grupy, udział w targach, szkoleniach i seminariach

regionalnych oraz obsługa większości projektów sponsoringu sportowego w Nice

Polska.  
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50-lecie �rmy Elero
W Stuttgarcie odbyły się huczne obchody
50-lecia istnienia firmy elero. W
obecności...

Nice jednym ze
sponsorów Klubowych
Mistrzostw Polski 2019
W miniony weekend (22-23 czerwca b.r.)
przedstawiciele Nice Polska wzięli udział

w Klubowych...

Jak poradzić sobie z
dużym nasłonecznieniem
i wysoką temperaturą?
5 wskazówek, jak najlepiej wykorzystać
czas...

Nice przejmuje
kanadyjską �rmę Micanan
Micanan oferuje automatykę do bram
garażowych dla domu i...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Porozumienie dla
Bezpieczeństwa w
Budownictwie i Główny
Inspektor Pracy
nagrodzili zwycięzców
konkursu „Buduj
bezpiecznie”
...

Opoczno na 4 Design
Days w Katowicach –
relacja
Dobiegła końca kolejna edycja
największego w tej części Europy
wydarzenia na rynku...

Co trzeci nowy dom w
Polsce jest
inteligentny?
Raport Oferteo.pl o smart...

„Ochrona
przeciwpożarowa w
obiektach
budowlanych”
Konferencja
Stowarzyszenia DAFA
na BUDMIE
Podczas targów BUDMA 2020 odbyła
się konferencja „Ochrona
przeciwpożarowa w obiektach...

Wideo

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

Przez lata pracy w Nice Polska odniósł szereg sukcesów, a jednym z jego autorskich

projektów był koncept samochodu demonstracyjnego Nice. 

 

 

 

Wojciech Jankowski udzielał się również jako organizator i promotor rozgrywek

żużlowych, jest twórcą młodzieżowego cyklu Nice Cup. Po zakończeniu projektu

sponsoringu tytularnego Nice 1. Ligi Żużlowej, będzie w ramach dostępnego czasu

dalej wspierał niektóre projekty wsparcia sprzedaży oraz działania w zakresie

sponsoringu sportu na rynku polskim. 

 

--

REKLAMA:

-- 

 

W styczniu 2020 r. Wojciech Jankowski objął stanowisko Export Area Managera

odpowiedzialnego w ramach grupy Nice za rynki eksportowe. W skład jego regionu

wchodzą obecnie trzy terytoria: Europa Środkowa (Czechy, Słowacja, Węgry), kraje

nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz dodatkowo: Izrael i Palestyna. Na tych

rynkach Wojtek odpowiada nie tylko za wynik sprzedaży grupy Nice, ale także

koordynuje działania marketingowe w tym rozpoznawalność marki oraz wszelkie

przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości marki wśród klientów końcowych.  

 

 

 

Do najważniejszych jego zadań będzie należał rozwój poszczególnych rynków i kanałów

sprzedaży, budowania polityki sprzedaży oraz poszukiwanie synergii produktowej

pomiędzy poszczególnymi spółkami z grupy i oferowanym przez nie portfolio

produktowym. 

 

 

 

źródło: Nice 

 

 

 

http://www.obud.pl/art,9744,50-lecie-firmy-elero,d_okna
http://www.obud.pl/art,18732,nice-jednym-ze-sponsorow-klubowych-mistrzostw-polski-2019,d_okna
http://www.obud.pl/art,18699,jak-poradzic-sobie-z-duzym-naslonecznieniem-i-wysoka-temperatura--,d_okna
http://www.obud.pl/art,18018,nice-przejmuje-kanadyjska-firme-micanan,d_okna
http://www.obud.pl/art,19959,porozumienie-dla-bezpiecze-stwa-w-budownictwie-i-glowny-inspektor-pracy-nagrodzili-zwyciezcow-konkursu--buduj-bezpiecznie-,d_wnetrza
http://www.obud.pl/art,19958,opoczno-na-4-design-days-w-katowicach---relacja,d_wnetrza
http://www.obud.pl/art,19957,co-trzeci-nowy-dom-w-polsce-jest-inteligentny-,d_eko
http://www.obud.pl/art,19953,-ochrona-przeciwpozarowa-w-obiektach-budowlanych--konferencja-stowarzyszenia-dafa-na-budmie,d_ochrona
https://www.youtube.com/watch?v=x21JpaftHAk
https://www.youtube.com/channel/UC1CqXHBiqiYisjp5uDevHCA
http://www.obud.pl/okna,film,96,dachy,jak-to-jest-zrobione---okna
http://www.swb.nevicom.pl/redirect.php?b=1217&s=183

