
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: 
• Szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości 
• Warsztaty z komputerowymi symulacjami biznesowymi 
• Gry szkoleniowe i narzędzia edukacyjne korzystające 
  z grywalizacji 
• Zajęcia oparte na emocjach, przeżyciach, 
  wieloletniej praktyce i pasji zawodowej 
 
Chcesz dużo teorii? Poczytaj książki. 
My zajmujemy się praktyką! 

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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Jesteś menedżerem? Handlowcem? Kupcem? 
Te warsztaty przygotują Cię do każdej sytuacji negocjacyjnej! 
 
JAK ZORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY? 
Wybierasz warsztat z 5 poziomów zaawansowania. 
Dostajesz tablet z symulatorem negocjacji biznesowych WINegocjacje. 
To poligon negocjacyjny - teorię od razu ćwiczysz w praktyce 
- 1 dzień to min. 8 rozmów negocjacyjnych o różnej trudności. 
Uczestnicy negocjują symultanicznie, co rejestrują 4 kamery 
- nie ma traumatycznych scenek na środku. 
Kluczowe fragmenty nagrań omawiane są na bieżąco 
- możesz je zabrać lub umówić coachingową analizę z trenerem. 
Każdy warsztat trwa 2 do 3 dni - w zależności od wyboru poziomu 
intensywności treningu i szczegółowości omawianych zagadnień.

WARSZTATY 

Z NEGOCJACJI 
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Potrzebujesz sposobów wzmocnienia własnej siły 
negocjacyjnej i osłabiania siły drugiej strony? 
Chcesz świadomie wykorzystywać mowę ciała 
podczas rozmów biznesowych?  
Potrzebujesz sprawdzonych technik negocjacyjnych? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Nauczysz się diagnozować typy osobowości 
i wykorzystywać to w argumentacji negocjacyjnej. 
Poznasz zasady negocjacji oraz jak działa BATNA. 
Będziesz budować strategie i stosować właściwe  
style negocjacyjne. 
Zaczniesz aranżować otoczenie i komunikację 
niewerbalną do budowania przewagi psychologicznej. 

NEGOCJACJE – POZIOM 1 
BAZOWY – BASIC 
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Czekają Cię twarde i trudne negocjacje? 
Potrzebujesz narzędzi do budowania zaufania 
w relacji biznesowej i w sytuacjach negocjacyjnych? 
Nie wiesz jak wyjść z impasu, aby nie stracić? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Będziesz kierować rozmową wykorzystując 
skuteczne presupozycje. 
Wyeliminujesz błędy negocjacyjne oraz poznasz 
w praktyce swoje możliwości - mocne strony 
i kluczowe obszary do rozwoju. 
Opracujesz język argumentacji i niewerbalne sposoby 
wywierania presji w ramach taktyk negocjacyjnych. 
Dostosujesz techniki negocjacyjne oraz techniki 
wychodzenia z impasu do osobowości rozmówców. 

NEGOCJACJE – POZIOM 2 

PRAKTYK – PRACTITIONER 
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Zdarzyło Ci się, że osoba, z którą negocjujesz upiera się 
przy swoim – choć wiadomo, że nie ma racji? 
Ile razy w Twoich rozmowach biznesowych zdecydował 
czynnik ludzki a nie konkrety? 
Dlaczego z niektórymi ludźmi Twoja argumentacja 
już na wstępie może być skazana na porażkę? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zaczniesz stosować pozycje percepcyjne 
jako zaawansowaną technikę osiągania celów. 
Nauczysz się przeramowywać przekonania 
ograniczające decyzję drugiej strony. 
Będziesz stosować kotwiczenie wzmacniające 
Twoje stanowisko negocjacyjne. 
Wykorzystasz metaprogramy, aby przekonać do Twoich racji. 

NEGOCJACJE – POZIOM 3 

ZAAWANSOWANY 

– ADVANCED 
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Chcesz rozpoznawać kiedy Twój rozmówca kłamie? 
Jakie znasz techniki perswazji w negocjacjach 
indywidualnych i zespołowych? 
Poddano Cię kiedyś psychologicznej rozgrywce, 
aby uzyskać cel? Jeśli tego nie pamiętasz - 
prawdopodobnie zrobiono to profesjonalnie. 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Rozpoznasz pułapki lingwistyczne i zaczniesz 
świadomie je używać. 
Nauczysz się sterować poziomem emocji drugiej strony, 
aby osiągnąć cel. 
Zrozumiesz jak stosować implikacje perswazyjne oraz 
metamodel do wypracowania korzystnych rozwiązań. 
Zaczniesz stosować impas jako zagrywkę taktyczną 
w renegocjacjach. 

NEGOCJACJE – POZIOM 4 

MISTRZOWSKI – MASTER 
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Posiadasz dużą wiedzę i doświadczenie w negocjacjach? 
Chcesz przypomnieć i utrwalić umiejętności z poprzednich 
szkoleń? 
Łapiesz się na tym, że stosujesz ciągle tylko kilka 
wybranych technik i środków perswazji? 
A może ktoś zaskoczył Cię dziwną techniką negocjacyjną 
i chcesz ją sprawdzić w praktyce? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Dokonasz syntezy zdobytych narzędzi, technik i dobrych 
praktyk z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
faz negocjacji, presupozycji i metaprogramów. 
Utrwalisz sposoby budowania przewagi negocjacyjnej 
stosując implikacje oraz kształtując trwałe relacje biznesowe. 

NEGOCJACJE – POZIOM 5 

WZMACNIAJĄCY 

– STRENGTHENING 
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Chcesz zbudować i zintegrować zespół? 
Masz dość biegania po lesie i strzelania kulkami z farbą? 
Chcesz dobrej zabawy i emocji bez względu na pogodę? 
A może zabierzesz zespół na Księżyc? 
 
JAK ZORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY? 
Dzięki technologii VR możesz przenieść uczestników 
na Księżyc, do Miasta Duchów lub na Wieżę Oblężniczą. 
Możecie budować Prototyp Silnika Atomowego 
lub zająć się Transferem Ciemnej Materii i poczuć jak 
niemożliwe staje się możliwe. 
Zajęcia mogą być również w plenerze, a każdy moduł 
to wartościowe wnioski i przeżycia scalające zespół, 
zacieśniające współpracę i budujące zaufanie. 

TEAM BUILDING, 
INTEGRACJA, EVENTY
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Masz problem z rotacją pracowników 
i szukasz sposobów podniesienia retencji? 
Chcesz atrakcyjnie zwieńczyć projekt 
lub program rozwojowy? 
A może potrzebujesz innowacyjnej nagrody 
dla wyróżniających się pracowników lub zespołów? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
Przeniesie się do świata VR, gdzie wejdzie 
w rolę łucznika broniącego wieży oblężniczej, 
która podąża na plac boju. 
Dzięki celnym strzałom z łuku zneutralizuje 
ogniste pociski wrogich armii oraz uzyska cenne 
zasoby niezbędne do zwycięstwa zespołu. 
Stojąc na podeście wieży doświadczy wrażenia 
wysokości, odgłosu katapult i towarzyszących 
temu emocji. 

WIEŻA 
OBLĘŻNICZA

1 - 3 godzin 
6 - 28 uczestników 
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Szukasz pomysłu na zajęcia integracyjne 
lub warsztatowe? 
Chcesz uatrakcyjnić i zdynamizować dowolne 
szkolenie? 
A może połączyć kilka różnych tematów w jedną 
spójną całość? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
Przeniesie się do średniowiecza, aby zdemaskować 
truciciela ukrytego w zamku. 
Będzie wraz z zespołem rozwiązywać zadania 
i doświadczy emocji biorąc udział w konkursach. 
Zaangażuje się w fabularną grę, zdobędzie wiedzę 
i praktyczne umiejętności z dowolnie zaplanowanych 
tematów, aby zwiększyć szanse na wygraną. 
Pochłoną go zajęcia outdoor lub indoor – 
bez względu na swój wiek i mobilność ruchową. 

VENEFICIUM

2 - 16 godzin 
6 - 112 uczestników 
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Zależy Ci na zbudowaniu dobrych relacji między 
pracownikami z różnych struktur i lokalizacji? 
Chcesz poprawić komunikację i mechanizmy 
zarządzania? 
A może wyeliminować niezdrową rywalizację 
lub wyprostować relacje służbowe? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
Aby zrealizować cel biznesowy przeniesie się do 
XIV w. zostając księciem, posłem lub kasztelanem. 
Będzie zarządzać zasobami, niwelować bariery 
komunikacyjne, budować relacje i sojusze. 
Odkryje kompromisowe rozwiązania 
w negocjacjach, wagę zaufania w biznesie, 
wartość współpracy i błędy w rywalizacji. 
Rozwieje stereotypy w relacjach szef - podwładny. 

POSELSTWA

3 - 5 godzin 
12 - 24 uczestników 
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Chcesz podnieść efektywność pracy zespołowej? 
Dostrzegasz niezdrową rywalizację lub dziwne 
zachowania pracowników? 
A może nie wszyscy grają do jednej bramki 
i warto postawić na budowanie zaufania 
i współpracę? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
Poszukując w grupach rozbitego na Wenus 
statku kosmicznego - doświadczy na czym 
polega praca zespołowa oparta o zaufanie 
i wspólny cel. 
Zacznie dzielić się informacjami, pomagać innym 
i eliminować pozorowaną współpracę. 
Przeliczy realne koszty: błędów w komunikacji, 
dublowania czynności przez inne działy 
oraz przekonań ograniczających 
efektywność własną i zespołu. 

MISJA WENUS

2 - 5 godzin 
6 - 56 uczestników 
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Chcesz nagrodzić pracowników lub liderów? 
Szukasz pomysłu jak łagodnie przejść przez 
zmiany w firmie, fuzje lub restrukturyzacje? 
A może chcesz poprawić atmosferę w zespole? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
Dzięki VR przeniesie się na Księżyc, 
by w skafandrze astronauty wędrować 
po kraterach oraz doświadczać 
niepowtarzalnych emocji i doznań fizycznych. 
Współpracując w zespole zdobędzie informacje 
umożliwiające realizację celu misji. 
Będzie ograniczać koszty, zarządzać czasem 
i zasobami oraz odkryje swoje predyspozycje 
w pracy grupowej. 
Wykaże się odwagą i determinacją 
w sytuacjach kryzysowych. 
 

MISJA KSIĘŻYC

2 - 5 godzin 
6 - 56 uczestników 
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Chcesz podnieść poziom zarządzania? 
Potrzebujesz mechanizmów motywacyjnych 
i sposobów wychodzenia z demotywacji? 
A może planujesz poprawić komunikację 
i efektywność pracy zespołowej? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
W bazie kosmicznej na Wenus będzie budować 
układ półprzewodnikowy lub z centrum na Ziemi 
będzie zarządzać efektywnością działań. 
Napotka bariery komunikacyjne związane 
z odmiennymi koncepcjami i łącznością radiową. 
Doświadczy wyzwań menedżera i perspektywy 
pracownika. 
Wyznaczy priorytety, będzie motywować 
i rozwiąże problemy w sytuacjach „bez wyjścia”  
lub gdy „nikomu się nie chce”.  

TRANSFER 
CIEMNEJ MATERII

2 - 5 godzin 
6 - 24 uczestników 
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Zastanawiasz się jak polepszyć atmosferę, złagodzić 
napięcia lub wyeliminować konflikty w zespole? 
Chcesz zbudować kulturę zaufania i współpracy? 
A może nauczyć udzielania konstruktywnej 
informacji zwrotnej i komunikacji międzypokoleniowej? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
Pobudzone emocje i zaangażowanie 
przy jednoczesnej nauce cierpliwości, skupienia 
i koordynacji działania w grupie. 
Budując konstrukcję z wrażliwych podzespołów 
będzie na zmianę pracownikiem i podwładnym – 
udzielając i wysłuchując feedbacku. 
Wyciągnie wnioski z niepowodzeń i z różnych stylów 
kierowania oraz osiągnie sukces z zespołem. 

BUDOWA 
PROTOTYPU 

SILNIKA ATOMOWEGO

1 - 5 godzin 
6 - 56 uczestników 
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Szukasz pomysłu jak zintegrować pracowników z organizacją? 
Chcesz scalić lub stworzyć zespół, a może wypracować wspólne wartości? 
Pracownicy niepokoją się zmianami w firmie? Potrzebujesz ambasadorów? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKÓW? 
Wylądują w Las Vegas i podzieleni na grupy przygotują kilkuminutowe 
prezentacje w różnych formach artystycznych. 
Dzięki emocjonującej formule kasyna wybiorą i nagrodzą najlepsze 
wystąpienia. 
Wypracują i zadeklarują konkretne działania, zmiany postaw 
i zachowania w miejscu pracy. 
Nabiorą prestiżu oraz świadomości swojej roli i staną się ambasadorami 
firmy, działu lub projektu. 

LĄDOWANIE 
W KASYNIE

1 - 3 godzin 
6 - 56 uczestników 
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Myślisz jak podnieść atrakcyjność integracji, 
spotkań, zebrań z pracownikami lub szkoleń? 
Chcesz podnieść poziom współpracy, 
zaangażowania i motywacji? 
A może efektownie zakończyć ważny projekt? 
 
CO SPOTKA UCZESTNIKA? 
Będzie wędrować po tajemniczych zakątkach 
wymarłego miasta w poszukiwaniu ukrytych 
wskazówek i informacji. 
Poczuje autentyczne emocje zbiegając 
po kamiennych schodach i wspinając się 
na kondygnacje kamienic. 
Wspomagany przez zespół, by nie stracić 
orientacji, będzie kierować się nazwami ulic 
i odkryje lokalizacje billboardów niezbędnych 
do realizacji wyznaczonego zadania. 

MIASTO DUCHÓW

1 - 4 godzin 
6 - 56 uczestników 
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TRADYCYJNE SZKOLENIA 

I WARSZTATY

SZKOLENIA 

I WARSZTATY 

Z WYKORZYSTANIEM 

VR

KOMPUTEROWE 

SYMULACJE 

BIZNESOWE

APLIKACJE VR 
NA ZAMÓWIENIE

GRY I NARZĘDZIA 

SZKOLENIOWE

INTEGRACJE 

EVENTY

Nasi eksperci tak opracowali produkty i usługi, 
aby miały charakter łączących się ze sobą modułów. 
 
JAK TO WYKORZYSTAĆ? 
W ramach warsztatów, szkoleń, eventów i zajęć 
typu team building można, w zależności od potrzeb, 
zaprojektować dowolne sekwencje składające się 
z wybranych modułów (pokazanych na przykładach). 

KONCEPCJA 
MODUŁOWA
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czas: 8 godz. (1 dzień) 
liczba trenerów: 2 
typ zajęć: z VR lub bez 
 

PRZYKŁAD 1

2. TRANSFER 

CIEMNEJ MATERII 

około 3 - 3
,5 godz.

3. BUDOWA 

PROTOTYPU 

SILNIKA ATOMOWEGO 

około 1 - 1
,5 godz.

4. PODSUMOWANIE 

ZAJĘĆ 

około 0,5 godz.

1. M
ISJA KSIĘŻYC 

lub 

MISJA WENUS 

około 3 - 3
,5 godz.
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4. PODSUMOWANIE 

ZAJĘĆ 

około 0,5 godz.

3. VENEFICIUM 

około 3 - 3
,5 godz.

1. M
IASTO DUCHÓW 

około 1 - 1
,5 godz.

2. POSELSTWA 

około 3 - 3
,5 godz.

czas: 8 godz. (1 dzień) 
liczba trenerów: 2 
typ zajęć: z VR 
 

PRZYKŁAD 2
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Potrzebujesz innowacyjnych narzędzi 
lub ćwiczeń szkoleniowych? 
Chcesz własną aplikację VR? 
A może profesjonalną symulację biznesową? 
 
JAK DZIAŁAMY? 
Wszystkie wykorzystywane aplikacje VR, 
rozszerzonej rzeczywistości i inne narzędzia 
szkoleniowe są dziełem naszych ekspertów, 
trenerów i informatyków. 
Na Twoje zamówienie przygotujemy 
zaawansowane aplikacje VR na zestawy 
desktopowe lub prostsze – na smartfony. 
Wykonamy komputerową symulację biznesową 
(np. na tablety) lub „tradycyjną” grę szkoleniową 
(również bez użycia IT). 
Możesz kupić istniejący produkt, 
licencję na wykorzystanie lub zamówić własny. 

APLIKACJE, NARZĘDZIA 
I GRY SZKOLENIOWE 

NA ZAMÓWIENIE
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8 500 zł - 1 dzień 
szkoleniowy z VR 

2 trenerów 
max. 14 uczestników 

Podane ceny są cenami netto, w przypadku większej liczby uczestników 
lub trenerów ceny ustalamy indywidualnie.

8 500 zł - 1 dzień 
warsztatowy z aplikacją 

WINegocjacje 
2 trenerów 

8 - 16 uczestników 

cena zależy od wyboru 
wersji z VR lub bez 

oraz od liczby trenerów 
- zgodnie z cenami poniżej

6 500 zł - 1 dzień 
 szkoleniowy bez VR  

2 trenerów 
max. 14 uczestników 

5 500 zł - 1 dzień 
szkoleniowy bez VR 

1 trener 
max. 12 uczestników 

CENY WARSZTATÓW, 
SZKOLEŃ, INTEGRACJI, EVENTÓW
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