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Chcemy pomóc 15 000 firm zacząć zarabiać 
w internecie, dotrzeć do klientów, którzy przenieśli się 
do świata cyfrowego, oraz zwiększyć innowacyjność 
dzięki adaptacji modeli biznesowych i wykorzystaniu 
rozwiązań chmurowych.

Firmy Jutra to nowy, bezpłatny program 
edukacyjno-rozwojowy Google i Polskiego 
Funduszu Rozwoju w partnerstwie strategicznym 
z Operatorem Chmury Krajowej.

O programie
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Program jest skierowany 
do wszystkich mikro, małych 
i średnich  firm, które chcą 
rozpocząć lub rozwinąć  sprzedaż       
w internecie.

Dla kogo jest program
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“Współpracujemy z agencją marketingową, ale 
  nie potrafimy zmierzyć czy to przynosi efekty”

W czym możemy pomóc przedsiębiorcom?

“Chcemy rozpocząć reklamować się
  w Google, ale nie wiemy jak zacząć”

“Chcemy zbudować
  sklep internetowy”

“Jak poprawić widoczność
  naszej strony w internecie”

“Chcemy zwiększyć
  sprzedaż przez internet”

“Szukamy nowych źródeł
  dotarcia do klienta”
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W jaki sposób pomagamy firmom w ramach programu? 

Marketing Online

✓ indywidualna 
konsultacja 
z doradcą

✓ zaawansowany 
kurs video

✓ cotygodniowe 
dyżury doradców

✓ 3 miesięczny okres 
wsparcia

✓ kurs Lean Canvas

✓ ebooki biznesowe

✓ dostęp do 
platformy 
e-learningowej

✓ kurs 
wprowadzający 
do rozwiązań 
chmurowych

✓ szkolenie dla 
pracowników IT

Biznes Cloud
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Co zyska przedsiębiorca

dołączając do programu 

Firmy Jutra?
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Spotkasz się na godzinnej sesji 
strategicznej z doradcą 
Google, po której otrzymasz 
indywidualny plan rozwoju

Masz dostęp do ponad 50 
godzin praktycznych kursów 
online z zakresu marketingu 
internetowego, analityki 
internetowej i UX

Masz możliwość korzystania 
z bezpłatnych konsultacji 
telefonicznych lub mailowych 
z doradcą Google

Przekuwasz swoją wiedzę 
zdobytą w czasie kursu wideo 
w praktykę, wykonując 
ćwiczenia i dzieląc się wynikami 
podczas dyżurów z doradcą

Marketing online

Indywidualną 
konsultację z doradcą 

Google

Dostęp do kursu 
marketingu 

i analityki internetowej

 3-miesięczny okres 
wsparcia we 

wprowadzaniu zmian

Praktyczne ćwiczenia 
i dostęp do 

cotygodniowych 
spotkań z doradcą

Każdy przedsiębiorca otrzymuje od nas bezpłatnie:
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Kurs Lean Canvas Ebooki Platforma e-learningowa

Bezpłatny kurs online oferowany przez 
Polski Fundusz Rozwoju dla tych, którzy 
poszukują nowego modelu biznesowego 
lub chcą wprowadzić nowy produkt lub 
kanał sprzedaży

Ebooki biznesowe wspierające szybką 
adaptację modelu biznesowego firmy:
Ebooki rozszerzą  wiedzę w tematach:

- sprzedaży
- marketingu
- zarządzania zespołem
- rekrutacji nowych pracowników

Platforma oferująca kursy dla 
pracowników i właścicieli firm z sektora 
MŚP oraz osób zainteresowanych 
założeniem własnej działalności 
gospodarczej. Obecnie dostępnych jest 
prawie 30 szkoleń z zakresu finansów, 
marketingu, zarządzania, prawa oraz 
kompetencji

Biznes

Każdy przedsiębiorca otrzymuje od nas bezpłatnie:
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 Szkolenie dla pracowników IT Kurs jak wykorzystywać chmurę do 
optymalizacji kosztów i rozwoju firmy

Szkolenia techniczne dla branży IT, które pomogą zyskać 
praktyczną wiedzę, związaną z wdrożeniem rozwiązań 
chmurowych. Dla najbardziej aktywnych uczestników kursów 
w danym miesiącu - nagroda w postaci kredytów o wartości 
12.000 $ do wykorzystania w ramach Google Cloud Platform

Praktyczny kurs, z którego dowiesz się jak Cloud może 
pomóc w rozwoju Twojego biznesu, ograniczeniu 
kosztów i zwiększeniu innowacyjności

Szkolenia z rozwiązań chmurowych

Każdy przedsiębiorca otrzymuje od nas bezpłatnie:
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bit.ly/firmyjutra-dolacz

Zapisz się do programu

Dołącz na stronie

https://events.withgoogle.com/firmy-jutra-dolacz/?utm_source=google&utm_medium=link&utm_campaign=fj_materialypromo
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Chcesz wspierać z nami 
rozwój polskich przedsiębiorców 
w internecie?

Zapraszamy do współpracy
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Prezentacja i opis pomocne 
przy tworzeniu informacji 

prasowych, na stronę www 
czy do social media

Jeśli potrzebujesz innej 
wersji lub wskazówek, jak je 

wykorzystać - napisz do nas.

Możesz wysłać wiadomość 
o programie 

przedsiębiorcom

Możesz podzielić się ze 
swoją społecznością 

informacją o programie.

Podziel się wiadomością o programie z firmami w swoim mieście

O programie
prezentacja Logo programu  Mailing do firm

Przykład postów i 
grafiki do social 

media

Przygotowaliśmy materiały, które Ci w tym pomogą:

https://docs.google.com/document/d/1BKhKa-3aENGLS0-42OVaSgog2v2n8i82ClNOwMmXJSc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14f6ray-2_udPqi9UTY07OBUuemUahk4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CyEeW-4Jz5MC2z6z6EmMD_YzPGAtk33/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oyWKwYwG1Bh6q3u8KfGKwpWrhj5hwHxrwJdCeld-n1A/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1itBRHR2duokTIxKe5dUIcmHpQFsHFD4v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1itBRHR2duokTIxKe5dUIcmHpQFsHFD4v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1itBRHR2duokTIxKe5dUIcmHpQFsHFD4v?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/121aepKaJX3bO1BveFmwJhqOxq4UU0Ae2CKFyeclMCz8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CyEeW-4Jz5MC2z6z6EmMD_YzPGAtk33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1itBRHR2duokTIxKe5dUIcmHpQFsHFD4v?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oyWKwYwG1Bh6q3u8KfGKwpWrhj5hwHxrwJdCeld-n1A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BKhKa-3aENGLS0-42OVaSgog2v2n8i82ClNOwMmXJSc/edit?usp=sharing
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Zorganizuj z nami wspólne szkolenie dla firm

Mając na uwadze nasz wspólny cel, 
wspieranie i rozwój polskich firm, 
zapraszamy Państwa do organizacji 
wspólnych szkoleń online dedykowanych 
przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność w Państwa regionie.
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Wspólne szkolenia dla przedsiębiorców

Szkolenie 
ogólne

Szkolenie wraz z sesją Q&A adresowane do ogólnej grupy firm z sektora 
MŚP, podczas którego doradca Google zaprezentuje, jak skutecznie 
sprzedawać i pozyskiwać klientów w internecie. Czas trwania: 60 min

Szkolenie 
branżowe

Szkolenie specjalistyczne dedykowane firmom z wybranej branży, 
podczas którego doradca Google pokaże narzędzia i rozwiązania kluczowe 
dla rozwoju własnego biznesu w sieci z perspektywy danej grupy 
przedsiębiorców, a także zaprezentuje przykłady ich praktycznego 
zastosowania w wybranej branży. Czas trwania: 60 min

Szkolenia grupowe z doradcą Google, które jednocześnie stanowią dla przedsiębiorców 
pierwszy krok w bezpłatnym programie Firmy Jutra, organizowane są w dwóch wariantach: 
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Jak zorganizować wspólne szkolenie?

Krok 1 Poinformuj nas, że jesteś zainteresowany współpracą w ramach Firm Jutra. 
Napisz do nas lub od razu wypełnij krótki formularz dostępny na stronie.

Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić zakres naszej współpracy oraz szczegółowe 
informacje dotyczące planowanego szkolenia dla przedsiębiorców.

Wspólnie przygotujemy szkolenie online. Prześlemy Ci niezbędne materiały promocyjne, 
zapewnimy platformę do transmisji wydarzenia i zapisów, a także w pełni zadbamy o część 
merytoryczną wydarzenia.

Możesz skorzystać z indywidualnej konsultacji z doradcą Google.

Poinformuj i zaproś przedsiębiorców związanych z Twoją organizacją na wydarzenie 
korzystając z dostępnych kanałów komunikacji i przyczyń się do rozwoju ich biznesu.

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

https://events.withgoogle.com/firmy-jutra-wspolpraca/
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Poznaj Historie Sukcesu, aby zobaczyć, jak uczestniczący w programie Firmy Jutra 
przedsiębiorcy wdrażają swoje nowo nabyte umiejętności w działania rozwijające ich biznes.

Pomagaj nam tworzyć kolejne Historie Sukcesu

PLATE OF JOY
Katarzyna Bartoszewska-Poneta

Tomasz Poneta

Dzięki udziałowi w programie, zyskaliśmy 
o ponad 30% więcej użytkowników na stronie 
i niemal o 20% więcej odsłon. Teraz myślimy 
o wejściu na rynki anglojęzyczne.

“ “

https://events.withgoogle.com/firmy-jutra/historie-sukcesu/?utm_source=pfr&utm_medium=link&utm_campaign=materialy_promocyjne_fj#content
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Zapraszamy do kontaktu

Bogusia Jarzębowska

E-mail: b.jarzebowska@firmyjutra.pl
Tel.: +48 532 852 406

mailto:magdziarz@firmyjutra.pl
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Dziękujemy! 


