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SZKOLENIA
TRENERSKIE
Szkolenia kieruje do kadry
managerskiej, kierowników,
osób chc¹cych szkoliæ.

pracy z jednostk¹ i grup¹,
tworzenia procesu uczenia,
budowania relacji,
pozytywnego feedbacku
radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami oraz
radzenia sobie ze stresem i
trem¹

WYST¥PIENIA
PUBLICZNE
Szkolenia kierujê do kadry
managerskiej, urzêdników,
polityków, osób prowadz¹cych
prezentacje i przemawiaj¹cych.

konferencje,
prezentacje,
przemówienia,
mowê cia³a,
tremê,
emocje.

INDYWIDUALNE
KONSULTACJE
Dla osób ceni¹cych wysoki
komfort oraz dyskrecjê
proponuje indywidualne
konsultacje, które pozwol¹
podnieæ kompetencje
trenerskie i mówcy:
Zakres konsultacji
Ÿ prowadzenia szkoleñ,
Ÿ prowadzenia prezentacji,
Ÿ przemawianie
Ÿ wyst¹pienia publiczne
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S£OWA S¥ ECHEM MYLI

Kierujê siê dewiz¹, ¿e tylko dziêki pasji moje szkolenia
s¹ skierowane do najg³êbszych potrzeb uczestników.
Prowadzê szkolenia opieraj¹c siê na w³asnych dowiadczeniach
biznesowych, dziêki czemu oferowane przeze mnie szkolenia
i konsultacje s¹ autorskie oraz przez wielu sprawdzone.

Nieliczna grupa uczestników szkoleñ na pocz¹tku nie
wiedzia³a jak pracujê i dopiero w trakcie szkolenia,
kiedy

odkryli

moje

podejcie

sami

siê

otworzyli,

dziêki czemu mo¿liwe by³o dotarcie do rdzenia ich
potrzeb, a w efekcie do oczekiwanej zmiany.
Mo¿esz znaleæ referencje zadowolonych klientów ,osób
i firm na stronie www.arbiz.pl, które s¹ namacalnym
dowodem sprawdzonych metod oraz skutecznoci.

Lista firm i osób dla których m.in.
prowadzi³em szkolenia :
BZ WBK
Eurobank
SKOK Stefczyka
AMICA Wronki
Bridgestone
Energa Operator
GlaxoSmithKleine Pharmacenticals
Kompania Piwowarska
Lewiatan
PHILIPS Polska
Steico
STILL Polska
Young Digital Planet
PFRON
NFOSiGW
Politechnika Wroc³awska
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

http://www.arbiz.pl/referencje-od-klientow.html
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TO KORZYCI
Propozycja dla Pañstwa, to sta³a wspó³praca w zakresie cyklicznych szkoleñ
wewnêtrznych we firmie.

Wiele firm wprowadza trenerów wewnêtrznych sporód najlepszych pracowników
ekspertów, jednak na pocz¹tku osoby te wymagaj¹ wsparcia ze strony dowiadczonego
trenera. Trener taki poka¿e im jak pracowaæ z uczestnikami, jakich technik u¿ywaæ oraz
jak tworzyæ projekty szkoleniowe we firmie, tak¿e oceni umiejêtnoci i wska¿e cie¿kê
rozwoju.

W³aciciel firmy, zarz¹d, kadra managerska, eksperci i mo¿na by tak dalej wymieniaæ.
Coraz czêciej prowadzimy prezentacje, bierzemy udzia³ w konferencjach i seminariach.
To wymaga od nas wiadomego i dobrego przygotowania.
Jeli chcemy odnosiæ sukcesy, mo¿emy wprowadziæ w firmie cykliczne szkolenia
poszerzaj¹ce wiedzê jak wystêpowaæ publicznie i jak pozbyæ siê najwiêkszego wroga
jakim jest trema, lêk przed przemawianiem. To pozwoli tak¿e poprawiæ wizerunek firmy
i zwiêkszyæ korzyci firmy poprzez wiêksz¹ skutecznoæ komunikacji.
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