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Trener i Coach

Biznesu
+ Coaching Clinic

®

Kurs intensywny 6 dni – 60h

ARK SKILLS CORP
HIGH QUALITY TRAININGS
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Patryk
Patryk Piotrowski jest młodym i ambitnym managerem sprzedaży.
Uczestniczył w kursie TCB w 2016 roku w Gdańsku. Zaraz po kursie,
wspólnie z innym uczestnikiem Ryszardem Pepłońskim rozpoczęli
działalność szkoleniową w obszarze szkoleń sprzedaży. Współtworzą
portal dobictargu.pl i aktywnie poszukują klientów na swoje szkolenia.
Poniżej list referencyjny Piotra:
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Ryszard
Ryszard Pepłoński sam o sobie mówi – stary wilk sprzedaży. Prawda jest taka, że
doświadczeniem mógłby obdzielić pięciu prezesów. Ryszard udowadnia, że na
odkrywanie pasji trenerskiej i zmianę zawodu nigdy nie jest za późno. Już w dwa
miesiące po kursie TCB ruszył „z kopyta” ze swoimi autorskimi szkoleniami. Poniżej
jego emocjonalny wpis z FB.
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Aga
Agnieszka Socha jest czołową brafiterką w Polsce, prowadzi portal OnlyHer.pl.
Jednym ze sposobów budowania swojej marki są szkolenia dla właścicieli sklepów
z bielizną, stylistek, szafiarek itp. Po kursie jej szkolenia nabrały jakości, co
przyczyniło się do zaproponowania jej dużego programu szkoleniowego dla znanej
sieci sklepów.
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Małgosia
Małgorzata Uerlich zachwyciła mnie swoim wielkim sercem, świadomością i od
teraz jest dla mnie kimś w rodzaju guru.
Przyjechała na kurs TCB aż z Niemiec i to ze zwichniętą kostką! Prowadzi na FB
grupę rozwojową PRADNA, a wiedzę ze szkolenia wykorzysta do stworzenia
innowacyjnego programu rozwoju duchowego w którym połączy coaching
indywidualny ze szkoleniami warsztatowymi. Oto co napisała o kursie:
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Ola
Ola Bieniasz – Wiszniewska wzbudziła mój szacunek ścieżką zawodową jaką
wybrała. Jest psychologiem pracującym jako terapeutka uzależnień. Jej praca ma
wielkie znaczenie i wywiera istotny wpływ na życie wielu ludzi. Uczestnictwo w
kursie TCB pozwoliło jej ten wpływ jeszcze zwiększyć. Zamierza wykorzystać nowe
kompetencje do ulepszenia swoich treningów grupowych z osobami uzależnionymi i
współuzależnionymi.
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Paweł
Paweł Surmacz jest niezwykle dociekliwą osobą. Pragnie wykorzystać każdy kontakt
do tego żeby się czegoś nauczyć. Ujął mnie swoim zaangażowaniem i inteligencją.
Wiedzę i umiejętności jakie zdobył na kursie wykorzystuje prowadząc wiele
projektów szkoleniowych w obszarze negocjacji. Kurs zwiększył jego świadomość
trenerską i zdecydowanie poprawił jakość jego szkoleń, co przełożyło się na sukces
prowadzonej przez niego Akademii Negocjacji.
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Paweł
Paweł Gołembiewski prowadzi duży salon dealerski Mazdy, jednocześnie buduje
swoją markę osobistą w obszarze negocjacji. Dał się poznać jako osoba niezwykle
otwarta i świadoma. Kurs TCB – jak pisze – zmienił jego życie. Poznanie jego osoby
zmieniło też życie uczestników kursu. Oto co Paweł napisał o swoim doświadczeniu:
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Daniel
Daniel Gielo jest przedsiębiorcą. To niezwykle wymagający od innych, ale przede
wszytskim od siebie perfekcjonista. Daniel stworzył innowacyjny program CRM dla
branży automotive. Wiedzę ze szkolenia zamierza wykorzystać do lepszego
prezentowania swojej oferty i szkolenia swoich klientów z produktu jaki oferuje.

Luiza
Luiza Nocuń pracuje jako ekspert z największymi międzynarodowymi korporacjami.
Prowadzi dla nich szkolenia z obszarów które nawet trudno mi nazwać. Wkrótce po
kursie otrzymała prestiżowy kontrakt i wiedzę ze szkolenia będzie wykorzystywać na
wszytkich kontynentach.

Ania
Ania Kłosińska – Górny jest właścicielką znanego sklepu i hurtowni art. dla zwierząt
„Karusek”. Jej celem nie było prowdzenie szoleń ale lepsze zrozumienie swoich
pracowników i umiejętność prowadzenia coachingu managerskiego. Podobno się
udało J

Mirek
Mirek jest chyba najcieplejszym i najbardziej ludzkim komornikiem jakiego znam.
Wybrał ten kurs, tak po prostu, żeby zwiększyć swoją świadomość.
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Ode mnie
Kurs TCB to ukoronowanie mojej kariery zawodowej. Jest nie tylko solidną
podstawą do zbudowania prestiżowej, pasjonującej i dobrze płatnej kariery w branży
szkoleniowej. Jest tygosniowym spotkaniem osób świadomych, zaangażowanych i
pozytywnie myślących.
To co cechuje uczestników tego kursu to otwartość i życzliwość, zawiązują się
przyjaźnie i biznesowe relacje. Mówiąc wprost zwyczajnie na siebie brakuje, dlatego
od przyszłego roku, poza grupą na FB, wszyscy uczestnicy będą mieli okazję
spotykać się podczas tzw treneriady. Zapraszam również Ciebie do naszego grona
Jeżeli chcesz wziąć udział w niezwykłym doświadczeniu, jakim dla każdego
uczestnika jest kurs trenerski TCB wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie na adres
info@ark-skills.com , a prześlemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Gwarantuję, że
jeżeli faktycznie chcesz rozpocząć karierę trenera to inwestycję w szkolenie
odzyskasz w ciągu następnych miesięcy. To moja obietnica, ktąrą daję wszystkim
uczestnikom i do tej pory mnie nie zawiodła. Nie czekaj, liczba miejsc na każdą
edycję ograniczona jest do 12-tu.
Pozdrawiam Cię serdecznie życząc pogody w sercu.
Marcin Sebastian Rogowski
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Harmonogram
Inwestycja
Ø Udział w 6 dniach szkoleniowych z wyżywieniem.
Ø Certyfikat Coaching Clinic® amerykańskiej organizacji Coach U.
Ø Europejski certyfikat trenera biznesu na poziomie 4 EQF oraz
suplement w czterech językach.
Ø Podręcznik trenerski i praktyczne narzędzia trenerskie.
Płatność w pełnej kwocie:
Rabat za wcześniejszą wpłatę - cena po rabacie

6 900 zł
4 900 zł

Cena nie zawiera kosztów dojazdu i zakwaterowania.
Rekrutacja na kurs obejmuje analizę CV i wywiad. Z uwagi na
indywidualne podejście oraz metodykę warsztatową liczba miejsc na
każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, decyduje kolejność wpłat.
Organizator ma prawo zakończyć rekrutację w dowolnym terminie bez
podania dodatkowych przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do
odrzucenia zgłoszenia. Zgłoszenie należy przesyłać na adres
office@marcinrogowski.com
Dodatkowych informacji udzielamy pod adresem mailowym –
office@marcinrogowski.com
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Organizujący szkolenie
Szkolenie organizuje Marcin Rogowski, ul. Jutrzenki 4, 32-091 Michałowice zwany dalej
Organizatorem.
Zakres usług
Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie
szkoleń na stronie www.ark-skills.com
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora na adres mailowy
office@marcinrogowski.com
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed
datą szkolenia na podstawie telefonicznego uzgodnienia z biurem.
Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia. Warunkiem
przyjęcia zgłoszenia jest wpłata całej sumy za szkolenie lub pierwszej pełnej raty, zgodnie z
ustaloną ofertą oraz pomyślne przejście procesu rekrutacji.
Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
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 pod warunkiem
pozytywnej rekrutacji nowego uczestnika.
Zmiany terminu lub odwołanie szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Organizator zwróci wpłaconą kwotę w
całości lub zaproponuje inny termin szkolenia.
Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na rachunek wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni
roboczych od daty mailowego zażądania zwrotu przez Zamawiającego.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu szkolenia
W przypadkach losowych organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego, na trenera
o podobnych kwalifikacjach.
Ceny szkoleń
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat,
koszt przerw kawowych, koszt obiadu, sali.
Cena szkolenia nie obejmuje: kosztu zakwaterowania, dojazdu, parkingu, itp.
Reklamacje
Reklamacje rozpatrywane są pod adresem mailowym: 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
Kurs – Trener i Coach Biznesu + Coaching Cllinic®
Organizatorem jest:
Marcin Rogowski, ul. Jutrzenki 4, 32-091 Michałowice
Mail: office@marcinrogowski.com
www.marcinrogowski.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@arkskills.com. Przesłanie podpisanego zgłoszenia jest równoważne z akceptacją
regulaminu. Gwarantujemy miejsce na szkoleniu od moment wpłaty pełnej
należności. Rekrutację prowadzi:

Psycholog biznesu
Mateusz Magiera
Podpis uczestnika szkolenia
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