SPEED UP™

Effectiveness
Gotowy system zarzadzania czasem!
Warsztaty przygotowane metodą Design Thinking
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HIGH QUALITY TRAININGS
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Idea
Jak ograniczyć chaos i stres związany z nadmiarem zadań?
Jak znaleźć dodatkowy czas na najważniejsze projekty?
Jak efektywniej ustalać priorytety, planować i działać?
Nad głową wiszą zaległe terminy, a nowych zadań wciąż przybywa? Nie
wiesz za co się zabrać? W chaosie zapominasz o ważnych sprawach?
Zacznij skutecznie zarządzać sobą w czasie i dzięki temu szkoleniu
przywróć swojemu życiu równowagę! Już w trakcie szkolenia ponownie
przyjrzysz się swoim priorytetom, zaplanujesz najlepszą wersję
przyszłości i odzyskasz spokój. Nauczysz się radzić sobie z
odwlekaniem, rozpraszaniem i brakiem samodyscypliny.
Zapraszamy Cię na profesjonalne szkolenie prezentujące najnowszą,
praktyczną wiedzę z zakresu efektywności osobistej - SPEED UP
EFFECTIVENESS. To wydarzenie sprawi, że zwiększysz swoją
skuteczność, a dzięki metodzie GTD+ zyskasz przynajmniej jedną
dodatkową godzinę wolnego czasu dziennie!
Uczestnik zyskuje gotowy system zarządzania czasem oparty o
program NOZBE.

Kluczowe korzyści:
Ø Uzyskasz pewność co do swoich priorytetów i ustalisz cele metodą
SMARTER+.
Ø Zwiększysz swoją efektywność zyskując około godziny
dodatkowego czasu dziennie.
Ø Dzięki koncentracji ograniczysz stres i negatywne emocje.
Ø Poznasz najnowszą metodę kompleksowego zarządzania czasem
GTD Davida Allena.
Ø Rozpoznasz swoje główne dystraktory i wewnętrzne blokady, w
obszarze efektywności.
Ø Poznasz najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie ze złodziejami
czasu.
Ø Nauczysz się rozumieć przyczyny prokrastynacji i poznasz skuteczne
sposoby na ich pokonanie.
Ø Nauczysz się trzech nowoczesnych metod planowania.
Ø Już na szkoleniu stworzysz plan zwiększenia swojej efektywności i
skuteczności.
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Program
9:00 - 9:15
9:15 - 10:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15

13:15 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:30
16:30 17:00

Wprowadzenie
Przedstawienie programu i celu szkolenia.
Kluczowe zasady efektywności
Test efektywności. Wydajność, skuteczność, a
efektywność. Kluczowe czynniki sukcesu.
Ustalanie priorytetów
Holistyczność, a koncentracja. Wizja, misja, wartości i
role życiowe.
Przerwa kawowa
Wyznaczanie efektywnych celów
Podejmowanie decyzji. Metoda ustalania celów
Smarter+.
Planowanie
Wykresy Ganta. Reverse planning. Mind mapping.
Programy i projekty, a business as usual.
Projektowanie systemu ZC
Weryfikacja skrzynek przychodzących. Wybór
nośników – Outlook, Nozbe i metod – AKTE, ABCDE,
Pilne-Ważne, 4Z. Ustalanie przeglądów.
Przerwa obiadowa.
Metoda GTD
Zarządzanie strumieniem zadań. Praktyczne techniki
zarządzania zadaniami.
Pokonywanie dystraktorów
Techniki pokonywania prokrastynacji. Samodyscyplina
i asertywność.
Przerwa kawowa
Indywidualny system ZC
Projektowanie systemu. Weryfikacja. Przewidywanie
zakłóceń. Indywidualny plan rozwoju.
Podsumowanie.
Sesja pytań, indywidualne przypadki, egzamin.
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Jakość
Ø Zapewniamy certyfikowanego trenera - eksperta dysponującego
unikalną wiedzą w obszarze szkolenia.
Ø Zapewniamy indywidualny preworking: ankietę i test on-line z
każdym uczestnikiem.
Ø Stosujemy
wyłącznie profesjonalne
testy
kompetencyjne
i
osobowościowe.
Ø Gwarantujemy intensywną pracę warsztatową w małej grupie maksymalnie 14 osób.
Ø Pracujemy na konkretnych indywidualnych case studies uczestników.
Ø Zapewniamy 50
stron
autorskich
materiałów
stanowiących
kompendium wiedzy z obszaru szkolenia.
Ø Zapewniamy indywidualną ewaluację: test wiedzy, ankietę i feedback
trenera.
Ø Udostępniamy kontakt z trenerem przez 2 tygodnie po szkoleniu.
Ø Oferujemy 30% zniżki na indywidualny follow up - sesje Skype lub
trening "on the job".
Ø Oferujemy 15% zniżki na pozostałe szkolenia z oferty ARK Skills
Corporation.
Ø Gwarantujemy zwrot kosztów, jeżeli szkolenie nie spełni oczekiwań
co do jakości.

Opinie:
" Warsztaty uświadamiające i praktyczne, wiedza o efektywności jaką
można zastosować już w dniu szkolenia"
CEO BAKH Mateusz Bąk.
„Cieszę się, że miałem przyjemność wziąć udział w warsztatach Speed
Up Effectiveness , pozwoliły mi poradzić sobie z zakłócaczami
i właściwie poukładać priorytety"
Dyrektor Sprzedaży Integer, Dariusz Barczak.
"Doskonałe warsztaty, które
i zaoszczędzić mnóstwo czasu"

pozwoliły

mi

przełamać

bariery

HR Manager Kopalni Soli Wieliczka, Monika Biegun - Juszczyk.
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Assistance hr
Zadbaj o efekt szkolenia!
Szkolenia z programem Assistance hr® wyróżnia wydłużenie okresu
pozytywnej motywacji uczestnika oraz większy wzrost i stabilność
rozwijanych kompetencji. Dzięki programowi Assistance hr® każdy
uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum
jednego miesiąca. Co więcej, dział HR otrzymuje istotne informacje o
grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne
wskazówki co do dalszych działań, zgodnie z poniższym cyklem:
1.
wywiad z HR: identyfikacja i
wstępne ustalenie celów,
działań preworkingowych i
follow up’u

2.
wywiad z
decydentem:
identyfikacja
wyzwań i
precyzowanie celów

8.
analiza raportu
i planowanie
następnych
działań

3.
przygotowanie
ankiet, testów
kompetencyjnych
i behawioralnych

7.
sesje
coachingowe z
uczestnikami
po 2 tygodniach

6.
przeprowadzenie
szkolenia
oraz ankiety
po szkoleniu

4.
ankiety, testy
i wywiady z
uczestnikami

5.
konsultacja z HR i
akceptacja
programu szkolenia
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Prowadzenie i ceny
Marcin Sebastian Rogowski
Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami
doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu firmą na
stanowiskach prezesa zarządu. Od 2010 roku prowadzi warsztaty,
szkolenia i konferencje dla managerów czołowych korporacji, spędzając
na salach szkoleniowych około tysiąc godzin rocznie. Wychował setki
profesjonalnych negocjatorów, managerów, sprzedawców. Od 2014
roku szkoli trenerów w ramach Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor
i Szkoły Trenerów Biznesu ASC. Publikuje między innymi w Forbes,
Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders, Personel i
Zarządzanie. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na
najważniejszych konferencjach branżowych. Ma za sobą dziesiątki
wystąpień motywacyjnych dla pracowników czołowych firm i
organizacji. Więcej na www.marcinrogowski.com.

Inwestycja:
Konsultacje przed-szkoleniowe z managerem prowadzącym: w cenie
Ankieta przed-szkoleniowa z każdym uczestnikiem:
w cenie
Dopasowanie programu do specyfiki i celów firmy:
w cenie
Asysta trenera do 2 tygodni po szkoleniu
w cenie
Krótki raport ze wskazaniem dalszych działań:
w cenie
Podręcznik z dedykowanymi narzędziami
w cenie
Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego ( do 16 osób )
4 800 zł
Pełny raport po-szkoleniowy z analizą każdego uczestnika
1 000 zł
Udział w szkoleniu otwartym / za osobę
804 (990 brutto) zł
Wszystkie ceny netto. W przypadku szkolenia zamkniętego wycena nie
zawiera kosztów dojazdu i noclegu trenera, sali szkoleniowej itp.
Z uwagi na specyfiką pracy trenera prosimy o rezerwowanie terminów
na szkolenia zamknięte z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Zapraszam do kontaktu:
PM Izabela Żurawska
e-mail: info@ark-skills.com
t: +48 723 347 350
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Regulamin
1.
1.1.

Organizujący szkolenie.
Szkolenie organizuje Korporacja Umiejętności – ARKA Marcin Rogowski, z siedzibą
- ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice, NIP 6771501996 zwana dalej Organizatorem.
2.
Zakres usług.
2.1.
Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie
szkoleń na stronie www.ark-skills.com.
3.
Zgłoszenie uczestnictwa.
3.1.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając
z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ark-skills.com/kontakt na adres mailowy
i.zurawska@ark-skills.com.
3.2.
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
3.4.
Zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed
datą szkolenia na podstawie telefonicznego uzgodnienia z biurem.
3.5.
Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia. Warunkiem
przyjęcia zgłoszenia jest wpłata pełnej sumy za szkolenie minimum 14 dni przed datą szkolenia lub
pierwszej pełnej raty, zgodnie z ustaloną ofertą.
4.
Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.
4.1.
Z uwagi na warsztatowy i interpersonalny charakter pracy rezygnacja ze szkolenia jest
możliwa wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przez Organizatora uzupełnienia grupy. Istnieje
możliwość przekazania, odsprzedania miejsca na szkolenie.
5.
Zmiany terminu lub odwołanie szkolenia
5.1.
W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą kwotę
w całości lub zaproponuje inny termin szkolenia.
5.2.
Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na rachunek wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni
roboczych od daty mailowego zażądania zwrotu przez Zamawiającego.
5.3.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu szkolenia.
5.4.
W przypadkach losowych organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego, na
trenera o podobnych kwalifikacjach.
6.
Ceny szkoleń.
6.1.
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat,
koszt przerw kawowych, koszt obiadu, sali.
6.2.
Cena szkolenia nie obejmuje: kosztu zakwaterowania, dojazdu, parkingu, itp.
7.
Reklamacje.
7.1.
Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres - office@ark-skills.com.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia
29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe
podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)
traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Korporacja Umiejętności - ARKA.
W przypadku szkoleń rejestrowanych środkami audio-video (co jest zaznaczone w programie
szkolenia) Zamawiający wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze szkolenia z jego udziałem
do celów marketingowych o ile nie złoży w tej sprawie odrębnego oświadczenia
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Zgłoszenie
Organizatorem szkolenia jest:
Korporacja Umiejętności „ARKA” Marcin Rogowski
Ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice
Tel. 723 347 350 mail: info@ark-skills.com
www.ark-skills.com
Nr konta: 92 1140 2017 0000 4402 1300 4753
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko uczestnika:
Nr tel.:
E-mail:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:
Imię i nazwisko
zgłaszającego:
Nr tel.:
E-mail:
NIP:

Prosimy o czytelne wypełnienie kwestionariusza i odesłanie na adres:
info@ark-skills.com. Przesłanie podpisanego zgłoszenia jest równoważne z
akceptacją regulaminu. Gwarantujemy miejsce na szkoleniu pod warunkiem wpłaty
całości ceny minimum 14 dni przed datą szkolenia.

Podpis uczestnika szkolenia
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