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Potrzebujesz szkolenia opartego na praktyce?
Chcesz zaangażować uczestników poprzez gry 
szkoleniowe i narzędzia edukacyjne korzystające 
z grywalizacji?
Oczekujesz warsztatów opartych na emocjach, 
przeżyciach, wieloletniej praktyce i pasji zawodowej?
Masz dość trenerów, którzy głównie deklamują regułki 
i czytają slajdy z ekranu?

Na życzenie Klienta szkolenia realizowane są 
w standardzie HRD BP (Human Resources 
Development Business Partnering) - zaczynając 
od badania potrzeb, poprzez ewaluację, 
a skończywszy na działaniach poszkoleniowych - 
a nawet obliczeniu efektywności szkolenia ROI.

Chcesz dużo teorii? Poczytaj książki. 
My zajmujemy się praktyką!

SZKOLENIA
KOMPETENCYJNE

 



Większość zakłada, że prawidłowo analizuje
informacje – ale czy tak jest w rzeczywistości? 
Czy z natłoku informacji lub z ich braku umiemy
wysnuć konstruktywne wnioski? 
Czy raczej podświadomie powtarzamy lub
parafrazujemy opinie innych?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Nauczysz się identyfikować problemy na podstawie
danych i informacji. Będziesz lepiej dostrzegać
zależności przyczynowo-skutkowe. 
Zaczniesz wyciągać trafne wnioski oraz zdiagnozujesz
i ograniczysz możliwe błędy poznawcze. 
Będziesz wiedzieć jak poprawie dokonać oceny 
i powiązania informacji płynących z różnych źródeł.

ANALIZA
INFORMACJI
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Zdarzają ci się sytuacje, w których czujesz napięcie,
gdy musisz poinformować o czymś pracownika? 
Masz wrażenie, że pracownicy najczęściej zajmują się
sprawami, którymi nie powinni? 
A może chcesz wiedzieć jak mówić o swoich
oczekiwaniach, aby były dla wszystkich jasne 
i oczywiste? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się dlaczego exposé szefa jest tak ważne 
w pracy każdego menedżera. Poznasz co powinno
zawierać takie wystąpienie i jak się do niego
przygotować. Będziesz wiedzieć kiedy, w jakich
sytuacjach i jak je wygłosić, aby pracownicy wzięli
sobie to do serca.

EXPOSÉ
SZEFA
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Nie masz pewności jak profesjonalnie zareagować,
gdy widzisz niepożądane zachowanie? 
Chcesz udzielić informacji zwrotnej, ale obawiasz się,
że kogoś urazisz lub sprowokujesz konflikt? 
A może masz już dość „patrzenia przez palce”, 
ale nie wiesz od czego zacząć?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się jak konstruktywnie korygować
niepożądane zachowania innych oraz wzmacniać
oczekiwane reakcje. 
Poznasz techniki udzielania feedbacku w zależności
od sytuacji i typu rozmówcy. 
Zaczniesz stosować feedforward, aby zwiększyć
skuteczność własną i współpracowników.

FEEDBACK
I FEEDFORWARD
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KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA

Ile kosztują błędy komunikacyjne – w zespole, w firmie lub w życiu
prywatnym? Wszyscy mówią niby tym samym językiem, a wokół tyle
nieporozumień i braku zrozumienia? A może warto zmienić coś 
w komunikacji, aby wyeliminować większość sytuacji konfliktowych
oraz strat – materialnych i emocjonalnych.

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz metody efektywnej komunikacji. Zlikwidujesz bariery
komunikacyjne i będziesz stosować techniki aktywnego słuchania.
Zaczniesz świadomie wykorzystywać mowę ciała, wzmocnisz swój
przekaz, a Twoje wypowiedzi będą konstruowane tak, aby zostały
zapamiętane.
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ZAPOMNIANA
SIŁA PARAFRAZY

Zdarzają ci się nieporozumienia w kontaktach z innymi? 
Chcesz poznać prosty sposób budowania zrozumienia i dobrych relacji?
Potrzebujesz techniki delikatnego wywierania wpływu? 
A może chcesz usprawnić swoje umiejętności komunikacyjne?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz technikę wpływającą na aż 11 aspektów aktywnego słuchania
oraz sposoby prostego przeramowania zagadnienia lub problemu 
w trakcie rozmowy. Skutecznie ograniczysz nieporozumienia i bariery
komunikacyjne. Zaczniesz skutecznie używać parafrazy w procesie
argumentacji i w pracy z obiekcjami.
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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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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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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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ZARZĄDZANIE
ZMIANĄ

Zmiana to jedyna pewna rzecz, która jednocześnie budzi różnego
typu opory związane z naturalnym lękiem przed nieznanym.
Jak zarządzać wprowadzeniem zmiany, aby przyniosła oczekiwane
rezultaty, a nie chaos lub bierny opór innych?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz mechanizmy, które wpływają na subiektywne reakcje 
ludzi na zmiany?
Nauczysz się wprowadzać zmiany usystematyzowanymi etapami.
Znajdziesz sposoby na radzenie sobie z oporem - własnym i innych.
Będziesz wiedzieć jak pracować z „utknięciami” zachowując
poczucie bezpieczeństwa, motywację i przeciwdziałając konfliktom.
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ZARZĄDZANIE
PRACĄ

ZESPOŁU

Twój zespół się rozrasta, a intuicyjne metody zarządzania zaczynają zawodzić? 
Zastanawiasz się jak podnieść motywację i efektywność pracy zespołu? 
A może od niedawna jesteś menedżerem i nie wiesz od czego zacząć?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz najważniejsze kompetencje dotyczące zarządzania zespołem.
Dowiesz się jaki dobrać styl zarządzania adekwatny do dojrzałości zespołu 
i poszczególnych osób. Poznasz odpowiednie rodzaje motywowania.
Zaczniesz efektywnie planować, stosować poziomy delegowania 
i zorganizować pracę innych, aby skutecznie realizowali wyznaczone cele. 
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Jaka jest różnica między szefem, przełożonym a
przywódcą?
Jak budować przywództwo i na czym się opierać? 
Ile warte są utarte opinie na temat przywództwa?
Czy można budować kompetencje przywódcze 
nie mając charyzmy?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się czym naprawdę jest przywództwo 
i na jakich filarach powinno się opierać.
Poznasz techniki kształtowania umiejętności
przywódczych, wywierania wpływu, motywowania
innych, budowania relacji i pracy z błędami.
Zweryfikujesz swój sposób myślenia i wzorzec
zachowań, aby być prawdziwym przywódcą 
i nie wpadać w model „tyrana” lub „miękiszona”.

PRZYWÓDZTWO
– LEADERSHIP
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PLANOWANIE
I OGRANIZACJA

Na czym polega skuteczne planowanie i jakie kryteria należy brać pod uwagę?
Ile czasu poświęcić na planowanie w stosunku do czasu realizacji?
Kiedy trzymać się kurczowo planu, a kiedy wprowadzić modyfikacje i od czego
w ogóle zacząć?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz konkretne zasady planowania i efektywnego określania celów.
Nauczysz się wyznaczać „kamienie milowe” niezbędne do organizacji 
i weryfikacji działań. Będziesz wiedzieć jak ustalić niezbędne zasoby, 
jak zdefiniować mocne strony zamierzonych działań oraz jak zabezpieczyć się 
przed możliwymi zagrożeniami.
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ŚWIADOMOŚĆ
BIZNESOWA

Czym jest świadomość biznesowa? Próbą szerszego spojrzenia na sytuację?
Analizą zjawisk rynkowych i ich konsekwencji? 
Proaktywnym planowaniem – a nie skupianiem się na bieżącym „gaszeniu
pożarów”? A może przemyślanym kształtowaniem wizerunku firmy? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Nauczysz się wieloaspektowego spojrzenia na sytuację oraz oceny działań 
pod kątem kosztów i potencjalnych zysków. 
Będziesz lepiej interpretować otoczenie rynkowe i uwzględniać w działaniach
aspekty dotyczące budowania wizerunku firmy oraz tworzenia planów 
w perspektywie średnio i długoterminowej.
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Masz wrażenie, że wykonujesz zadania ważne dla
innych, a nie dla Ciebie? 
Rzeczy dzieją się tak szybko, że nawet nie masz
czasu ich zaplanować? 
Chcesz poczuć kontrolę nad sprawami, które Cię
dotyczą? Chcesz, aby delegowane zadania
motywowały do ich wykonania?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz metody prawidłowego ustalania celu 
i wyeliminujesz najczęściej występujące błędy
związane z potocznymi „mądrościami”. 
Pozyskasz techniki weryfikacji celu oraz sposoby jego
komunikowania. Dowiesz się jak dobrać zadania 
do odpowiednich osób, jak skutecznie je zaplanować,
delegować i egzekwować.

USTALANIE
CELÓW

I DELEGOWANIE ZADAŃ
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Zapowiadają się zmiany w firmie?
Zastanawiasz się jak je zakomunikować 
i jak przeprowadzić?
Nie chcesz stracić autorytetu jako lider?
A może jako pracownik martwisz się o przyszłość?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU 
WARSZTATOWI?
Zrozumiesz jakie mechanizmy rządzą reakcjami 
ludzi na zmiany.
Znajdziesz sposoby na radzenie sobie z oporem - 
własnym i innych.
Nauczysz się pracować z przekonaniami 
ograniczającymi i negatywnymi projekcjami.
Dowiesz się jak skutecznie wprowadzić zmiany 
i reagować na nie, zachowując poczucie 
bezpieczeństwa, motywację i przeciwdziałając 
konfliktom.

LIDER
I PRACOWNIK

W OBLICZU ZMIAN
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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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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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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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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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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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PODEJMOWANIE
DECYZJI

Czy łatwo jest podejmować decyzje? 
A czy łatwo jest podejmować dobre decyzje?
Kiedy warto decydować szybko, a kiedy wdrożyć długotrwałą analizę?
Jakimi kryteriami się kierować? Czy zawsze należy unikać ryzyka?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Dowiesz się co wpływa na podejmowanie decyzji i na jakich modelach
wnioskowania warto się opierać. Zdiagnozujesz jak Twój typ
osobowości wpływa na szybkość podejmowania decyzji oraz 
na skłonność do ryzyka. Nauczysz się szacować szanse i zagrożenia,
a w trudnych sytuacjach wypracowywać kompromisy decyzyjne. 
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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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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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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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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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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 zbadać rzeczywiste kompetencje 
i potencjał swoich pracowników oraz zespołu?
Chcesz ich rozwijać, ale zastanawiasz się jak określić
punkt wyjścia i punkt docelowy?
A może chcesz obiektywnie zbadać przyrost wiedzy
i umiejętności przydatny w rekrutacjach
wewnętrznych lub ocenach rocznych?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Będziesz konstruować karty diagnozy kompetencji 
i wyznaczać mierzalne kryteria oceny.
Poznasz zasady obiektywnej obserwacji oraz
udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
Dowiesz się jak unikać konfliktów w przypadku
różnicy zdań z pracownikiem i jak wyznaczyć obszary 
do rozwoju.

DIAGNOZA 
KOMPETENCJI 
PRACOWNIKA
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Chcesz podnieść poziom kompetencji pracowników
i systematycznie ich rozwijać?
Zauważasz przypadki, że ludzie wracają 
ze szkolenia i wszystko jest "po staremu"?
A może planujesz wprowadzić kulturę dzielenia się 
wiedzą lub wyeliminować powtarzające się błędy?

CO SPOTKA UCZESTNIKA?
Pozna zasady prowadzenia efektywnego treningu 
w miejscu pracy.
Nauczy się udzielać konstruktywnej i motywującej 
informacji zwrotnej.
Rozwinie umiejętności przekazywania wiedzy, 
konsekwentnego rozwoju pracowników 
oraz zmiany postaw z użyciem narzędzi 
coachingowych - tak aby uniknąć demotywowania 
i konfliktów.

TRAINING
ON THE JOB
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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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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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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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Chcesz poznać techniki profesjonalnego prowadzenia 
szkoleń i warsztatów? 
Jesteś trenerem wewnętrznym lub działasz na rynku szkoleń?
A może sporadycznie prowadzisz zajęcia rozwojowe, 
ale myślisz o podniesieniu kwalifikacji?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI?
Poznasz etapy projektowania i realizacji procesu 
szkoleniowego.
Będziesz płynnie dobierać sposoby pracy z grupą 
oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i ze stresem.
Zrozumiesz mechanizmy tworzenia ćwiczeń, 
symulacji i gier szkoleniowych.
Dowiesz się jak dynamizować zajęcia, 
angażować uczestników i podnosić efektywność szkoleń.

TRAIN
THE

TRAINERS
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