Raport z pobytu na praktyce w ramach Programu Praktyk
Erasmus+
Miejsce odbycia praktyki: Odense, Dania, EuroDress

Faza przygotowawcza
1.Znalezenie praktyki
Praktyki znalazłem przez swojego ojca. Dla mnie głównym kryterium wyboru praktyk była
branża i dział. Chciałem sprawdzić swoje siły w marketingu i sprzedaży w branży
marketingowej. Przez jakiś czas szukania i wysyłania maili zrozumiałem że nie jest to proste do
znalezenia i w tym momencie ojciec podesłał mnie kontak swojego znajomego którego firma w
Danii zajmuje się sprzedażą odzieży dla sklepów w Rosji które potrzebują jakiś nowych,
świeżych marek które robią jakościowe rzeczy i nie są jescze bardzo popularne. Miałem jedno
spotkanie rekrutacyjne które trwało 3 godziny, po którym dostałem praktykę w tej firmie na
okres sześciu miesięcy.
2. Załatwenie formalności na SGH
Nie jest to zbyt skomplikowane. Wszystkie informacje są dostępne na stronie SGH poświęconej
praktykam Erasmus. A w przypadku gdy zostają jeszcze jakieś pytani to zawszę można podbytać
w budynku A w sekcji programów międzynarodowych
3.Przygotowania językowe
Nie miałem zbyt dużych komplikacji z językiem, bo miałem praktyki w języku rosyjskim który
jest moim pierwszym językiem. Ale gdy praktyki są w język obcym, musisz zrobić test
językowy przed praktykami i po.
4.Kwestie finansowe
Stypendium który jest udzielany pokrywa część kosztów, chociaż zależy to od kraju i tego jak
wydawać pieniędzy. Stypendium jest wypłacany szybko i pierwszej wypłaty można spodziewać
się blisko daty wyjazdu. Wypłacany jest w dwóch ratach, przed wyjazdem i po.

Przyjazd do firmy organizującej praktyki
Firma znajduje się w Odense, Dania. Nie jest to bardzo znana firma i Odense to jest barzdo małe
miasto. Doleciałem do Kopenhagi z Warszawy samolotem ( jak dla mnie to jest najwygodniejsza
opcja, szybko a czasami można złapać tanie loty na stronie lub przez aplikację Cheapflights) a
stąd był organizowany mnie transfer do Odense. Pierwszego dnia spotkałam się z bardzo miłym
przyjęciem ze strony pracowników i nowych kolegów. Po zapoznaniu się z każdym członkiem
zespołu zostało mi przydzielone miejsce w biurze i dostałem pierwsze zadania na bieżący
tydzień.
Rozpoczęcie praktyki
Praktyka moja zaczęła się z tego że musiałem w ciągu tygodniu wyszukać 15 marek które mogą
się stać naszymi potencjalnymi klientami. Głównym kryterium było to, że musiła być nowa, nie

dość popularna i robić jakościowe i ciekawe rzeczy. Mogło to być cokolwiek zaczynając od
ubrań i kończąc niezwykłymi meblami.

Zakwaterowanie
Na czas pobytu zostało mnie przyznaczony pokój na tej samej ulice co było biuro. Było to małe
mieszkanie dla jednej osoby. Plusem było to że nie musiałem za niego płacić, a jak już
powiedziałem było ono blisko pracy, to również nie wydawałem pieniędzy na transport.
Opis praktyki
Głównie zajmowałem się badaniem rynku i nawiązywaniem kontaktu z nowymi klientami.
Prosiłem o wysyłanie katalogów z cenami i również niegocjowałęm warunki współpracy.
Pracowałem zwykle po 8 godzin dziennie. Języki w których pracowałem ta są rosyjski i
angielski. Praca byla bardzo intensywna, wymagala ogromnej samodzielności i kreatywności.
Organizatorzy praktyki pozostawiali ogromne pole do własnych pomysłów i inicjatyw.
Życie towarzyskie i zwiedzanie
Ciekawe jest to że Odense to miejsce w którym urodził się Hans Christian Andersen. Tak że jest
kilka ciekawych miejsc związanych z nim. W Odense jest dużo street artu, czyli dużych graffiti
które są narysowane bardzo profesjonalne. Całkiem to nie duże miasto robi wrażenie, wygląda
jak jakieś miasteczko z bajek. Tak że dużo czasu poświęciłem na zwiedzanie miasta i wycieczki
z kolegami.
Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
Ceny w Danii są dużo większe niż w Polsce, tak że opłaca się gotować w domu. Ceny ze sklepu
które pamiętam są przykładowe:
Filet wołowy = 150 DKK
Wieprzowina marynowana na szaszłyk = 150 DKK
Koszt z kurczaka kosztuje 60 DKK
Mielone mięso = 60 DKK
Bacon = 160 DKK
Krewetka mrożona = 70 DKK
10 jaj = 30 DKK
Ser twardy = 160 DKK
Winogrona = 35 DKK
Pomidory czereśniowe = 25 DKK
Ogórek = 20 DKK
Kapusta widelec = 8 DKK
Butelka niedrogiego wina = 30 - 50 DKK
Zestaw sushi 225 gr = 40 DKK

Dodatkowo mogę odznaczyć że jak ktoś lubi świeży chleb to najlepszej jakości i taniej można
znaleść go w lokalnych piekarniach.

Inne
W firmie miałem dostęp do wszystkiego czego potrzbowałem. Dostałem laptopa i telefon
służbowy.
Odnośnie sportu miałem pytania, bo nie mogłem znaleść siłownie która odpowiadałabym moim
oczekiwaniam. I jednak koszt karnetów jest wielokrotnie większy niż w Polsce. Tak że moej
decyzją było uprawić sport w parku i biegać po ulicach miasta (również fajny sposób na
zwiedzanie miasta).
Ocena ogólna: 5
Ocena merotoryczna: 5

