
Wierzymy w to, co robimy! 
Wierzymy, że każdego dnia możemy być jeszcze lepsi! 
Wierzymy w nowoczesne technologie rozwoju 
wykorzystywane w szkoleniach! 
Wiemy, że nauka nie musi być nudna 
i może być przygodą z niepowtarzalnymi emocjami! 
 
DLATEGO Z NASZYM ZESPOŁEM 
TWORZYMY INNOWACYJNE: 
• Gry szkoleniowe i narzędzia edukacyjne korzystające 
  z grywalizacji 
• Szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości 
• Warsztaty z komputerowymi symulacjami biznesowymi 
• Zajęcia oparte na emocjach, przeżyciach, 
  wieloletniej praktyce i pasji zawodowej 
 
Chcesz dużo teorii? Poczytaj książki. 
My zajmujemy się praktyką! 

DLACZEGO 

VR TRAINING?
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W zespole spadła motywacja? Wyniki takie sobie? 
Działy i pracownicy niby współpracują? 
Twój zespół potrzebuje sukcesu, a Ty zaangażowanego zespołu?  
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Ograniczysz bariery i konflikty we współpracy całego zespołu. 
Zespół wypracuje zasady realnej współpracy 
i efektywnej komunikacji. 
Ograniczysz koszty i potencjalne straty wynikające 
z nieefektywnej współpracy i braku przepływu informacji. 
Wyeliminujesz lub ograniczysz  „współpracę pozorowaną” 
oraz realizację zadań po „linii najmniejszego oporu”. 
Zbudujesz zaangażowanie w zespole i między działami. 

WARSZTAT 

EFEKTYWNY 

ZESPÓŁ 
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Twoi pracownicy nie dotrzymują terminów? 
Coraz częściej mówią, że nie mają czasu? 
Ilość i złożoność zadań wzrasta niewspółmiernie 
do dostępności czasu jaki posiadamy, dlatego 
umiejętność wyznaczania priorytetów i znajomość zasad 
efektywności osobistej jest niezbędna w każdej branży. 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Twój zespół z pewnością zwiększy skuteczność 
i efektywność w realizowaniu celów. 
Wzrosną ich kompetencje tworzenia planów 
i prawidłowego określania priorytetów. 
Będą aktywnie wpływać na proces realizacji celów 
i reagować na symptomy opóźnień realizacji zadań. 

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA 

I ZARZĄDZANIE 

SOBĄ W CZASIE
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Szukasz pomysłów jak podejść 
do ważnego zagadnienia lub problemu? 
Potrzebujesz sprawdzonych narzędzi 
do kreowania rozwiązań biznesowych? 
A może chcesz rozwinąć 
poziom twórczości zespołu lub swój własny? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Rozpoznasz nawyki schematycznego myślenia 
i pobudzisz innowacyjne podejście do problemów. 
Zaczniesz w pełni wykorzystywać osobisty potencjał 
eliminując projekcje i przekonania ograniczające. 
Będziesz stosować narzędzia i metody kreatywnego 
myślenia w pracy zawodowej, prywatnie 
i w sytuacjach kryzysowych. 
Wypracujesz rozwiązania, nim inni o nich pomyślą. 

WARSZTAT 

KREATYWNOŚCI 
BIZNESOWEJ 
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Nie możesz znaleźć wspólnego języka z pracownikami - bo są 
chyba z innej epoki? 
Chcesz wyeliminować konflikty, które biorą się znikąd? 
Za "Twoich czasów" tak nie było? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Poznasz preferencje komunikacyjne pokolenia  
Baby Boomers, pokolenia  X, Y i Z. 
Zrozumiesz jakie są ich charakterystyczne zachowania, 
jakie podejście do zmiany i do rozwiązywania problemów. 
Nauczysz się stosować adekwatny do pokolenia 
styl przywództwa i udzielać zróżnicowaną informację zwrotną.

KOMUNIKACJA 

MIĘDZYPOKOLENIOWA 
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Zapowiada się ograniczanie zatrudnienia w firmie? 
Chcesz przeprowadzić restrukturyzację 
i jednocześnie zadbać o odchodzących pracowników? 
A może chcesz zadbać o wizerunek firmy 
odpowiedzialnej społecznie? 
  
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Dowiesz się jak zorganizować profesjonalny program 
outplacementowy i jakich unikać błędów. 
Będziesz wiedzieć jak przeprowadzić outplacement 
indywidualny i grupowy oraz executive outplacement 
lub redeployment. 
Nauczysz się komunikować trudne zmiany 
z jednoczesnym zapewnieniem praktycznego 
wsparcia dla pracowników 
oraz z budowaniem dobrego wizerunku firmy. 

OUTPLACEMENT 

W DZIAŁANIU
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Czy każdy menedżer jest liderem? 
Chcesz zapanować nad zespołem, ale większość 
narzędzi, które masz do dyspozycji to głównie 
„kij i marchewka”? 
A może wolisz sprawić by ludzie podążali za Tobą? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zaczniesz świadomie budować autorytet, pozycję 
w zespole i podniesiesz jego efektywność. 
Wyeliminujesz zachowania i nawyki podważające 
autorytet. 
Dowiesz się jak przewodzić zespołowi, 
gdy pracujecie z dala od siebie. 
Będziesz elastycznie dostosowywać styl kierowania 
do predyspozycji osób. 
Staniesz się liderem, za którym podąża 
zmotywowany zespół. 

MENEDŻER 

LIDEREM
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Kto buduje wizerunek Twojej firmy? 
To front office, czyli Twoi handlowcy-sprzedawcy. 
Dlaczego warto doskonalić swoich pracowników w obsłudze Klienta? 
Bo poprzeczka postawiona jest wysoko - teraz nie wystarczy 
już tylko znajomość technik sprzedaży. 
Klient potrzebuje doradcy, który dotrze do jego potrzeb, zaproponuje 
rozwiązania i będzie towarzyszyć w procesie podejmowania decyzji.  
 
CO SIĘ WYDARZY PO TYM SZKOLENIU? 
Wzrośnie wydajność Twoich pracowników. 
Zmniejszy się ilość negatywnych sygnałów od Klientów. 
Wzmocnisz wizerunek firmy poprzez nową jakość obsługi, 
a Klienci będą do Was wracać. 

OBSŁUGA KLIENTA 

NA MIARĘ 

NASZYCH CZASÓW
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Zastanawiasz się co zrobić, żeby niektórym bardziej 
chciało się chcieć? 
Masz wrażenie, że pracownik nie jest zmotywowany 
i sam nie wie czego chce? 
A może sam jesteś w kropce i wahasz się jaką 
decyzję podjąć?  
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Nauczysz się podnosić poziom motywacji i zmieniać 
postawę pracowników poprzez wykorzystanie technik 
coachingowych. 
Poprawisz efektywności własnej pracy i w ramach 
poszczególnych zespołów oraz będziesz bardziej 
świadomie zarządzać potencjałami. 
Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania problemów 
wykorzystując techniki nastawione na realizację celu.

COACHING 

W PRACY 

MENEDŻERA
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Chcesz lepiej budować relacje z szefem, zespołem 
i współpracownikami? 
Odczuwasz, że natłok spraw zaczyna Ci 
przeszkadzać? 
W powietrzu wisi wypalenie zawodowe, brak 
motywacji lub ciągłe napięcie, a może konflikt? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zdobędziesz umiejętność dystansowania się 
do zdarzeń wysoko emocjonalnych, rozróżniania 
i kontrolowania własnych emocji. 
Przećwiczysz umiejętności asertywnej komunikacji 
oraz szybkie sposoby panowania nad stresem. 
Nauczysz się technik korzystnego reagowania 
na osoby i sytuacje do tej pory stresogenne.

ASERTYWNOŚĆ 

I RADZENIE SOBIE 

ZE STRESEM 
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Zarządzasz zespołem i nie wszyscy realizują zadania 
tak jak tego oczekujesz? 
Zajmujesz się marketingiem lub reklamą 
i chcesz wzmocnić swój przekaz? 
A może chcesz skuteczniej wywierać wpływ pracując 
z Klientem wewnętrznym lub zewnętrznym?  
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zdobędziesz umiejętności „miękkiego” motywowania innych 
do realizacji zamierzonych celów. 
Nauczysz się dobierać skuteczne sposoby argumentacji   
i perswazji w praktyce. 
Będziesz efektywniej prowadzić rozmowy biznesowe 
oraz świadomie dostosowywać komunikaty do metaprogramów 
i wzorców myślowych Twoich rozmówców. 

PERSWAZJA 

NEUROLINGWISTYCZNA 
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Zastanawiasz się jak realnie i systematycznie 
zwiększać umiejętności pracowników? 
Chcesz rozwinąć menedżerów, aby prowadzili 
skuteczne treningi kompetencyjne z pracownikami? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Nauczysz kadrę zarządzającą przeprowadzania 
efektywnych treningów w miejscu pracy. 
Zbudujesz kulturę organizacyjną opartą na dzieleniu 
się wiedzą i wdrażaniu dobrych praktyk. 
Podniesiesz zaangażowanie, motywację pracownika 
i chęć do dalszego rozwoju - jednocześnie unikając 
jego demotywacji. 

MENEDŻERSKI 
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
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Chcesz, aby Twój zespół był zaangażowany w sprzedaż? 
Chcesz, żeby Twoi Klienci wracali? 
Naucz swój zespół budować pozycję rynkową! 
Kluczem do sukcesu w sprzedaży jest już nie tylko wiedza 
o technikach i metodach sprzedaży, ale przede wszystkim 
inteligencja emocjonalna 
i znajomość psychologicznych podstaw procesu sprzedaży. 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Twoi pracownicy będą elastyczni 
w procesie budowania relacji z Klientem. 
Będą umieli wczuć się w potrzeby Klienta.  
Uzyskają pełną świadomość na każdym etapie 
procesu sprzedaży. Słupki poszybują w górę! 

WARSZTAT 

SPRZEDAŻY 

RELACYJNEJ 
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Chcesz świadomie sterować kierunkiem rozmowy 
i uwagą rozmówcy? 
Zastanawiasz się jak najlepiej dobrać słowa, 
aby sprawnie osiągnąć zamierzone cele? 
Chcesz uniknąć rozmów, które nie idą po Twojej myśli? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Nauczysz się jak wywierać skuteczny wpływ 
na odbiorców poprzez świadome wykorzystanie 
odpowiednich konstrukcji językowych. 
Będziesz potrafić dobrać odpowiedni sposób 
argumentacji dostosowany do percepcji rozmówcy. 
Zrozumiesz dlaczego podobne argumenty 
na jednych działają a na drugich nie. 

WYWIERANIE WPŁYWU 

W SYTUACJACH 

BIZNESOWYCH 

I W SPRZEDAŻY
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Chcesz podnieść poziom wystąpień publicznych 
i prezentacji? 
Zastanawiasz się jak zmotywować pracowników, 
których paraliżuje stres przed wystąpieniem? 
Dostrzegasz, że wystąpienia Twoich pracowników 
to głównie czytanie slajdów z ekranu? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zdynamizujesz i podniesiesz atrakcyjność wystąpień. 
Wyeliminujesz błędy i wpadki prezentacyjne, które  
mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Twój i firmy. 
Nauczysz się występować przed grupą  i radzić sobie 
w sytuacjach trudnych. 
Będziesz wiedzieć jak przygotować wystąpienie 
i w prosty sposób zaciekawić słuchaczy. 

WYSTĄPIENIA 

PUBLICZNE W PRAKTYCE
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Nie masz pewności, czy niektóre elementy Twojego 
stylu zarządzania nie będą interpretowane jako mobbing? 
Chcesz wyeliminować potencjalne skargi pracowników 
związane z zachowaniami, które mogą odbierać jako mobbing? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Wdrożysz działania profilaktyczne zapobiegające 
potencjalnym sytuacjom mogącym mieć charakter mobbingu. 
Nauczysz się jak, w razie potrzeby, udzielać  negatywnej 
informacji zwrotnej – tak, aby nie było to odbierane 
w kategoriach mobbingu. 
Dowiesz się jakie działania wykonywane „w dobrej intencji” 
mogą być sklasyfikowane jako mobbing. 

ZARZĄDZAJ 
Z PROFILAKTYKĄ 

ANTYMOBBINGOWĄ
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Zauważasz stres u siebie lub u rozmówcy? 
Dostrzegasz przypadki, że zamiast konstruktywnego 
rozwoju całość sprowadza się do oceny, 
która może demotywować? 
Masz wrażenie, że pracownik ciągle potakuje, 
aby mieć to już za sobą? 
Ile razy rozmawialiście o tym samym,  
a praktycznie nic się nie zmienia? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zbudujesz bezpieczną i konstruktywną atmosferę 
dla obu stron. 
Zaczniesz wykorzystywać narzędzia coachingowe 
do trwałej korekty zachowań i postawy. 
Poznasz najczęstsze błędy, prawidłowo wyznaczysz 
indywidualne cele i wyeliminujesz sytuacje 
konfliktogenne. 

COACHINGOWA 

ROZMOWA OKRESOWA
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Chcesz zwiększyć efektywność rozmów rekrutacyjnych? 
Masz wrażenie, że na przewidywalne pytania 
otrzymujesz przewidywalne odpowiedzi? 
Zaczynasz dostrzegać, że pytania typu 
„2 porażki, 2 sukcesy” dają co najwyżej średni efekt? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zredukujesz błędy rekrutacyjne. 
Wyeliminujesz rozmowy będące stratą czasu 
i decyzje oparte głównie na odczuciu zamiast na analizie. 
Poznasz 3 najważniejsze rodzaje pytań, które będziesz 
płynnie dostosowywać do sytuacji. 
Rozpoznasz prawdziwe motywacje 
i kompetencje, a nie te deklarowane. 
Zdiagnozujesz kłamstwa i koloryzowanie prawdy. 

TRZY 

NAJWAŻNIEJSZE 

PYTANIA 

W REKRUTACJI
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Chcesz trwale zmotywować pracowników? 
Dostrzegasz, że podwyżka działa raczej 
krótkoterminowo? 
Inwestujesz w programy motywacyjne, 
a rotacja wciąż za wysoka? 
Ludzie wolą narzekać, niż realizować cele 
biznesowe? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU 
WARSZTATOWI? 
Dowiesz się co rzeczywiście motywuje 
większość zespołu. 
Będziesz dobierać sposoby motywacji 
w zależności od typów osobowości. 
Zrozumiesz, że najskuteczniejsze techniki 
motywacji nie wymagają wielkich inwestycji 
finansowych. 
Trwale ograniczysz rotację 
i zwiększysz zaangażowanie pracowników. 

MOTYWACJA 

POZAFINANSOWA
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DEDYKOWANI 
TRENERZY

Nasi trenerzy to zespół 
profesjonalnych coachów, praktyków  
i HR Biznes Partnerów z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym. 
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Podane ceny są cenami netto, w przypadku większej liczby uczestników 
lub trenerów ceny ustalamy indywidualnie.

6 500 zł - 1 dzień 
2 trenerów 

max. 14 uczestników 

5 500 zł - 1 dzień 
1 trener 

max. 12 uczestników 

CENY WARSZTATÓW 

 I SZKOLEŃ
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