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REFERENCJA
Z przyjemnością rekomenduje Pana Piotra Lorka jako rzete|nego pańnera
biznesowego. Z Panem Piotrem współpracuję od siedemnastu lat. cóonym
podkreś|enia jest profesjona|izm w zakresie negocjacji oraz optym a|izacji kosztów.
Wańo zaznaczyc, ze projekty rea|izowane przez Pana Piotra Lorka to cel sam W
sobie i wartośćdodana dla firmy. Jako ekspert w dziedzinie negocjacji handlowych,
szczegó|nie obecnie w trudnych ekonomicznie czasach, godnylesi pólecenia.
P-?n Piotr Lorek prezentuje nowe podejściedo procesu zakupowego i uczynił go
.'
d|a firmy, którą reprezentował bardziej efektywnym
.

DoŚwiadczenie i znajomośćrynku firm oferujących swe usługi umoz|iwia Panu
Piotrowi na proponowanie optyma|nych rozwlązań . Jego wiedza na temat
najnowszych trendów techniczno-finansowych pozwaIa ni zidentyfikowanie i

Wygenerowanie oszczędności W poszczegó|nych grupach kosztów.

W czasie spotkań biznesowych z Panem Piotrem Lorkiem zawsze czegoś
lowego mozna się dowiedzieć, nauczyc za co jestem osobiście wdzięczny-.
Mając moz|iwośćuczestniczenia w duzej i|ościspotk an z róŻnymi firmimi
doceniałem Pana Piotra kompetentnośÓ, zaangaŻowanie, roz|ógłąwiedzę, dbałośÓ o
dobro Kompanii Piwowarskiej, tak rzadko spotykane w dzisiejsz-yc-h czasich.
Tak więc na pewno nie zapomnę naszych spotkań i czasami trudnych negocjacji
jednak odbywały się w miłej i pańnerskiej atmosfeze a prowadziły zawsze ,
do
porozumienia. D|a mnie współpraca z Panem Piotrem Lorkiem była ogromnie
satysfakcjonująca i wartościowa.
Sztukę negocjacji będę zawsze kojarzył z Panem Piotrem czy|i z osobą, która poza
perfekcyjną znajomościąroŻnych technik negocjacyjnych nade Wszystko ceniła
przygotowanie do rozmóW . Pod tym Wzg|ędem imponował Pan Piotr nie ty|ko mnie
ale i wielu innym kontrahentom.
które

r)ilf

Z"r'*^J
/ąn/
Walkozuiak

,,,/Ja"uk
członek Zarządu

/

GRACE SP' z o.o.

Grace sp' z o.o', u|.Szczepanowskiego1o/2, 60-541 Poznań
N|P: 521 -27

-47.284 KRs

ooooo7

2332 Kapitał zakładowy: 4oo ooo,oo PLN

