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Nie masz 
możliwości założyć 
firmę w Moskwie ? 

Koszty operacyjne 
są zbyt wysokie ? 

Nie masz 
odpowiednich 
pracowników ? 

Nie chcesz 
ryzykować ? 

Nie warto rezygnować ! 
 

Bo teraz mamy dla Państwa 

nową usługę –  

“Biznes-Przedstawiciel  

w Moskwie” 

 

Zapraszamy do korzystania z usług  

“Biznes-Przedstawiciela w Moskwie”  

OFERTA SPECJALNA: BIZNES-PRZEDSTAWICIEL W MOSKWIE 
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OFERTA SPECJALNA: BIZNES-PRZEDSTAWICIEL W MOSKWIE 

organizacja i prowadzenie spotkań, prezentacji firmy,  
demonstracja produktów, negocjacji handlowe 

nawiązywanie kontaktów i prowadzenie  
rozmów telefonicznych 

rozsyłanie ofert i materiałów informacyjnych  

tworzenie, aktualizacja i bieżąca praca  
z bazą danych potencjalnych klientów 

regularne prowadzenie analizy rynku  
(cen, konkurencji, kanałów dystrybucji, itp.) 

Podstawowe 
zadania 

“Biznes-Przedstawiciel w Moskwie” potrafi wykonać pracę całego zespołu ! 

oraz wiele innych zadań 
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To Państwa placówka 
biznesowa w centrum 

Moskwy 

To jeden lub kilku 
doświadczonych 

pracowników  
handlowych,  

pracujących wyłącznie  
dla Państwa i  

wykonujących pracę  
całego zespołu 

to komfortowe biuro, 
gdzie można 
zorganizować  

"show room“ oraz 
miejsce pracy i spotkań 

z klientami. 

Czym jest “Biznes-Przedstawiciel w Moskwie” ? 
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To nie jest fikcyjna spółka, zarejestrowana wraz z  
setkami podobnym "firm-krzaków" pod tym samym adresem 

Czym NIE jest “Biznes-Przedstawiciel w Moskwie” ? 

To nie jest freelancer, który wykonuje dziesiątki zadań 
innych firm 

To nie jest podmiot generujący wysokie koszty 
operacyjne 

“Biznes-Przedstawiciel w Moskwie”  
 jest pozbawiony tych wad ! 
To lokomotywa Państwa biznesu  
na rynkach wschodnich ! 
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1. Profesjonalna praca doświadczonych specjalistów 

2. Szybkie dotarcie do klientów i partnerów 

3. Niskie koszty operacyjne 

4. Własna placówka w centrum Moskwy  

5. Aktualna informacja o sytuacji na rynku, o potencjalnych 

partnerach i konkurentach 

6. Wysoki prestiż Państwa firmy w kraju i na świecie 

Zalety “Biznes-Przedstawiciela”:  
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ThemeGallery  is a 
Design Digital 

Content & 
Contents mall 

developed by Guild 
Design Inc. 

Title in here 

2. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

1. 
Description of the 

company’s sub 
contents 

Jak to działa ? 

Określamy z 
Państwem cele 
i zadania oraz 
uzgadniamy 

koszty 

2. 
Pomagamy 
wykonywać  

zadania 

1. 
Zatrudniamy 

pracownika/ów i 
organizujemy pracę 

3. 
Kontrolujemy pracę 

i komentujemy 
wyniki 

Zadania, które wykonuję ERBI 

Dalej omówimy  
to szczegółowo… 
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określamy cele i zadania dla  
Biznes-Przedstawiciela 

 w Moskwie  

wybieramy region jego  
aktywności: tylko Moskwa, 

 największe rosyjskie miasta,  
cała Rosja lub wszystkie  
kraje Unii Celnej (Rosja,  

Białoruś, Kazachstan) 

ustalamy czy zatrudniamy 
 tylko jedną osobę czy kilka1  

oraz poziom kwalifikacji 

Przygotowujemy plan działania i kosztorys. 
 

Po akceptacji - rozpoczynamy pracę. 

Przed rozpoczęciem pracy wspólnie z Państwem: 

1 - według naszego doświadczenia najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie 2-3 osób na 
okres próbny (1-3 miesiące), a po jego zakończeniu pozostawienie najlepszego. © ERBI Sp. z o.o. 
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 ustalamy wymagania dotycząca  
pracownika (wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe, znajomość języków itd.) 

 lokujemy ofertę pracy w agencjach kadrowych,  
przeglądamy bazy danych i serwisy internetowe  

 po wybraniu kilku odpowiednich kandydatów 
przeprowadzamy rozmowy i na życzenie 

zapewniamy kontakt z Państwem 

 po Państwa akceptacji –  
przyjmujemy do pracy w naszej firmie 

Jednocześnie przygotowujemy 

stanowisko/a pracy (sprzęt i wyposażenie), 

rejestrujemy firmową domenę, numery 

telefoniczne, przygotowujemy niezbędne 

dokumenty (umowę o prace, zakres 

obowiązków, KPI, itp.) 

 

Po przystąpieniu specjalisty do pracy 

przechodzimy do drugiego etapu 

W pierwszym etapie: 
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 Analiza istniejących i opracowanie  
nowych rosyjskojęzycznych  

materiałów (ulotek, katalogów, prezentacji)* 

 Tłumaczenie na język rosyjski  
dokumentacji technicznej (TDS, MSDS,  

certyfikatów, kart charakterystyk) 

 Uruchomienie strony w rosyjskim segmencie Internetu, 
 organizacja bieżącego jej monitoringu, aktualizacja 

materiałów, pełny serwis marketingowy.  

 Opracowanie oferty zorientowanej  
na rynek rosyjski  

(z uwzględnieniem kosztów logistyki) 

 Organizacja “show room” w Moskwie  
ze wzorami, próbkami produkcji,  

ulotkami, katalogami 

 - uczestniczyć w najważniejszych  
negocjacjach w charakterze konsultantów 

 - przeprowadzić certyfikację  
towarów (zgodnie z przepisami rosyjskimi) 

 - zorganizować bezpośrednią  
logistykę do klientów 

 - załatwić wiele innych spraw** 

Na Państwa życzenie  
możemy też: 

* nie chodzi o zwykłe tłumaczenie, tylko opracowanie od podstaw w celu uzyskania najlepszego efektu 
** pełna lista usług  znajduje się w Internecie na naszej stronie: http://www.erbi-ltd.com/index.php/uslugi ) 

W drugim etapie organizujemy wsparcie biznesowe i pomoc: 
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analiza przyczyn 

wyznaczenie punktów 

kontrolnych 

Sprawdzenie, czy w 

wyznaczonym czasie został 

osiągnięty zaplanowany wynik 

postawienie nowego 

zadania 

wprowadzenie korekt lub 

zmiana zadania 

Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest stała kontrola pracowników 
W tym celu stosujemy następujący algorytm: 

JEŚLI NIE 

JEŚLI TAK 

W tym celu każdy pracownik ma obowiązek 

składania raportów ze swojej działalności. 
  

Zazwyczaj raporty są tygodniowe i 

miesięczne.  W niektórych przypadkach 

możliwe są też krótkie codzienne raporty. 

 

W raportach podany jest cały proces 
wykonywania zadań oraz uwagi i sugestie 
pracownika. Na podstawie tych raportów 
można nie tylko dowiedzieć się jakie zadanie 
obecnie wykonuje pracownik, co robił 
poprzednio i co jest zaplanowane na 
przyszłość, ale również wprowadzać korekty i 
oceniać wyniki.  
 

Regularne przesyłamy te raporty do Państwa 
wraz z naszymi komentarzami. 
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1. obroty producentów z Polski 

posiadających własne oddziały lub 

przedstawicieli w Rosji są 

wielokrotnie wyższe niż przy 

prowadzenia handlu z rosyjskimi 

klientami poprzez krajowe działy 

eksportu ? 

Czy Państwo wiedzą że: 

 2. w Rosji jest stosunkowo 

słaba konkurencja, bo: 
 

Rosja jest odbierana przez 

dużą część firm zachodnich 

jako strefa dużego ryzyka 

mniejszy niż w krajach UE 

ilość towarów i producentów 

oraz firm handlowych 

słaby rozwój sfery 

produkcyjnej (większość 

towarów pochodzi z importu) 

© ERBI Sp. z o.o. 
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Jest “duże zamieszanie” na rynku (sieci handlowe i 
dystrybutorzy aktywnie poszukują nowych dostawców 
towarów, które umożliwią im uzupełnienie 
wycofywanej, z powodu wysokich cen, produkcji) 

Wzrosło bezrobocie – można łatwiej znaleźć 
specjalistów wysokiej klasy  

Obecny kryzys gospodarczy w Rosji - to najlepszy okres dla 

rozpoczęcia lub aktywizacji biznesu  
Powody ? 

Z powodu spadku kursu rubla znacznie obniżyły się 
koszty operacyjne, w tym, pensje pracowników, koszty 
wynajmu pomieszczeń i magazynów, logistyki, usług itd. 

© ERBI Sp. z o.o. 
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Jest doświadczonym 

specjalistą na rynku 

rosyjskim w Państwa 

branży 

Korzysta ze wsparcia 

naszej firmy w 

zakresie marketingu, 

handlu, logistyki, 

finansów i prawa 

Ma znacznie większe 

możliwości w 

kontaktach z klientami 

i partnerami niż 

pracownicy 

zagraniczni 

“Biznes-Przedstawiciel w Moskwie”  
jest w stanie zastąpić cały dział eksportu: 

Wszystko to czyni “Biznes-Przedstawiciela w Moskwie” 
skutecznym i korzystnym rozwiązaniem dla Państwa ! 

© ERBI Sp. z o.o. 
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“Biznes-Przedstawiciel w Moskwie” ma do dyspozycji 
komfortowe biuro, gdzie można zorganizować  
"show room“ oraz miejsce do pracy i spotkań z klientami 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja: śródmieście, wygodny 
dojazd, w pobliżu dworca 
Kijowskiego, Expocentrum (teren 
targów międzynarodowych), trasy 
M1 i dzielnicy “Moscow City” 
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Cena usług “Biznes-Przedstawiciela w Moskwie” 

składa się z 3 części: 

koszty funkcjonowania 

placówki (ryczałt) 

budżet na wykonanie 

zadań 

• miejsce pracy - dostęp do komunikacji 

telefonicznej i Internetowej, sprzątanie, 

ochrona, serwis techniczny sprzętu, 

koszty komunalne itd. 

• nielimitowany dostęp do Internetu, 

miejskich rozmów z telefonów 

stacjonarnych i komórkowych  

• usługi księgowo-kadrowe, księgowanie, 

sprawozdawczość, wypłaty pensji itd.  

• nadzorowanie pracy doradców 

handlowych 

• ewentualne podróże służbowe 

pracowników 

• rozsyłania próbek i materiałów 

marketingowych do innych miast  

• Rozmowy telefoniczne 

międzymiastowe i międzynarodowe 

• inne koszty, związane z 

wykonywaniem zadań i 

zaakceptowane przez Państwa 

wynagrodzenie 

pracownika 

* końcowy koszt wynagrodzenia 

zależy od formy zatrudnienia 

Od 850 

euro  

Od 600* 

euro  

Od 50 

euro  

© ERBI Sp. z o.o. 
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Do kogo skierowana jest ta oferta ? 1 

2 

Częste pytania 

Usługa "Biznes-Przedstawiciel w Moskwie" jest przeznaczona przede wszystkim dla polskich producentów zainteresowanych 
eksportem towarów i usług do Rosji i krajów sąsiednich. Zarówno dla firm rozpoczynających biznes na rynkach wschodnich 
jak i przedsiębiorstw, które już mają klientów i partnerów w Rosji. Jest to forma przejściowa pomiędzy tradycyjnym 
eksportem i własnym oddziałem zagranicznym. Ma praktycznie wszystkie zalety oddziału, ale po znacznie niższych kosztach. 
Tworzy to możliwość aktywnego rozwoju biznesu w Rosji i w razie powodzenia, po pewnym czasie, przekształcenia "Biznes-
Przedstawiciela" w pełnowartościowe przedstawicielstwo lub spółkę handlową. 

Mamy dystrybutora w Rosji i jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Po co nam 
potrzebny jest Biznes-Przedstawiciel ? 

Nawet najlepszy dystrybutor - to firma komercyjna, która dba przed wszystkim o własny zysk i jej lojalność jest uzależniona 
wyłącznie od niego. Jeśli Państwa konkurent zaoferuje lepsze warunki - możecie stracić nawet najlepszego partnera. 
Najczęściej nie jesteście jedynym dostawcą - największe firmy dystrybucyjne mają w ofercie różne towary od kilku 
producentów , w tym od Państwa konkurentów i ich interes nie polega na tym, żeby sprzedawać jak najwięcej waszych 
towary.  Często o tym,  że udział w obrocie dystrybutora zmniejszył się pod wpływem konkurentów dowiadujemy się za 
późno. W tej sytuacji Biznes-Przedstawiciel jest doskonałym narzędziem pilnowania Państwa interesów u dystrybutorów i na 
rynku rosyjskim. Zakres jego działania może być bardzo szeroki: od analizy zapasów towarowych w magazynach 
dystrybutorów i w sieciach handlowych do szukania nowych odbiorców i kierowania ich do właściwego dystrybutora. Wiele 
światowych koncernów, na przykład Henkel, zatrudnia specjalnych pracowników, którzy wykonują tego typu pracę, często też 
bezpośrednio w oddziałach handlowych dystrybutorów. Jest to bardzo skuteczne narzędzie biznesowe. Poza tym pozostaje 
też praca z reklamacjami, certyfikacja, marketing, konsultacje techniczne itd. - wszystko co podnosi poziom Państwa serwisu i 
wyróżnia wśród konkurentów może odegrać ważną role w rozwoju biznesu (często jest to w stanie zrównoważyć wyższą cenę 
i nieco gorsze warunku handlowe). 

© ERBI Sp. z o.o. 
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Jak szybko znajdziecie nam pracownika ? 3 

To zależy od wymagań do kandydatów i proponowanego wynagrodzenia. Zwykłego pracownika można znaleźć dosyć szybko 
(w ciągu 1-2 tygodni), natomiast znalezienie profesjonalnego doradcy handlowego z wieloletnim doświadczeniem 
biznesowym, biegłą znajomością angielskiego i posiadającego właściwe kontakty w Państwa branży może potrwać dłużej 
(średnio około miesiąca). Dlatego zawsze doradzamy zatrudniać od razu 2-3 osoby na okres próbny, po to żeby mieć 
możliwość wyboru oraz stworzyć między nimi pewną  konkurencję. Później można wybrać najlepszego. Jest to znacznie taniej 
niż w razie niepowodzenia, rozpoczynać poszukiwanie od nowa. 

Czy Biznes-Przedstawiciel podtrzymuje już zdobyte kontakty i pracuje z 
istniejącymi klientami (dystrybutorami, partnerami) czy szuka nowych ? 

Wszystko zależy od celów i zadań, które Państwo przed nim postawią. Można mu zlecić pracę z istniejącą bazą klientów, a 
można skierować na zdobycie nowych. Najczęściej Biznes-Przedstawiciel wykonuje wiele różnych zadań równolegle, w tym 
pracę z bazą danych klientów, poszukiwaniem nowych dystrybutorów, pracą z reklamacjami, logistyką, marketingiem itp.  

 
A jeśli praca Biznes-Przedstawiciela nam nie się nie spodoba ? 

Tak samo jak i w sytuacji z pracownikiem, zatrudnionym w Państwa firmie - można zmienić warunki jego pracy 
(wynagrodzenie, zadania, formę zatrudnienia) albo go zwolnic i zatrudnić nowego,  z tym, że w przypadku Biznes-
Przedstawiciela jest to łatwiejsze i tańsze gdyż będzie zatrudniony w naszej firmie i wszystkie formalności tego typu 
załatwiamy szybko i profesjonalne. 

4 

5 
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Jak wygląda proces kontrolowania w praktyce ? 

8 

Na przykład przed pracownikiem jest postawione zadanie - wprowadzić nowy towar do sieci handlowej. Rozbijamy to zadanie 
na kilka etapów: analiza marketingowa, przygotowanie konkretnej oferty, negocjacje z buyerem, podpisanie umowy, listing 
towarów, pierwsze dostawy. Pracownik sam wyznacza szacunkowe terminy realizacji każdego etapu, opracowuje szczegółowy 
plan działania na każdym etapie i po Państwa akceptacji rozpoczyna jego realizację. Naszym zadaniem jest kontrolowanie 
przebiegu pracy, porównywanie  zaplanowanych wyników z faktycznymi i pomoc przy rozwiązywaniu problemów. Po 
zakończeniu każdego etapu podsumowujemy wyniki, wprowadzamy ewentualne korekty do planu, na finalnych etapach 
możemy też wypłacać uzgodnioną z Państwem premie’. 

Czy opłatę za te usługi możemy wprowadzić w koszty firmy ? 

Bez wątpienia. Jesteśmy spółką z o.o. i na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT, które nie tylko można wprowadzić w 
bieżące koszty ale i uzyskać refinansowanie tych kosztów z funduszy unijnych.  

 
Jak mamy złożyć zamówienie ? 

Prosimy przysłać na adres biuro@erbi-ltd.com nazwę firmy oraz podać kontakt (numer telefonu oraz e-mail) do osoby, z którą 
mamy się kontaktować. Możliwy jest też kontakt poprzez Skype: alex.3170 
Więcej informacji o firmie ERBI oraz najbardziej popularnych usługach - na stronie internetowej: http://www.erbi-ltd.com 

7 

6 
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Częste pytania 
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Dziękujemy ! 
Państwa sukces na Wschodzie będzie także naszym sukcesem ! 
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