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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Szanowni Państwo,
Od prawie 10 lat zajmuję się rozwijaniem kompetencji osób dorosłych. Wcześniej przez piętnaście lat
tworzyłem i zarządzałem jedną z największych w Europie cebtral materiałów budowlanych – private label.

Jeszcze wcześniej pracowałem na stanowiskach managerskich w koncernach zachodnich FMCG. Jestem
praktykiem a swój biznesowy background wykorzystuję w szkoleniach – 90% moich klientów to duże polskie
i międzynarodowe organizacje. Fascynuje mnie ich rozwój, a moją największą pasją jest tworzenie wysokiej
jakości programów szkoleniowych. Takich, dzięki którym uczestnicy uczą się więcej i lepiej.

Od pięciu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi prowadząc dla ich klientów szkolenia otwarte i

zamknięte. Współpracuję między innymi z Talo Group, Effect Group, Langas, CSK, Accor Academie, Corporate
Coach U i Brian Tracy International których jestem autoryzowanym trenerem.
W swojej pracy staram się maksymalnie ułatwiać życie moim klientom, dlatego:
•

Na życzenie firmy szkoleniowej przeprowadzam wywiad z decydentem klienta, a w miarę
możliwości czasowych spotykam się osobiście

•
•

Za każdym razem przygotowuję ankietę przed-szkoleniową on-line dla każdego uczestnika

Przygotowuję i opracowuję graficznie materiały szkoleniowe – zwykle jest to autorski podręcznik ponad 50 stron

•

Za każdym razem dopasowuję program szkolenia, nie tylko do branży , ale i konkretnej oferty,
profilu grupy, wyzwań klienta zebranych w trakcie prac przedszkoleniowych

•

Za każdym razem firma otrzymuje raport z informacją na temat dalszych potrzeb klienta życzeń co
do follow-up, itp.

•

Bazując na swoim redaktorskim i marketingowym dośwadczeniu przygotowuję atrakcyjny opis i
tytuł szkolenia zgodnie z najlepszymi praktykami copywritingu

•

Programy przygotowane są w oparciu cykl Kolba przy wykorzystaniu różnorodnych metod, takich

jak: case studies, debaty, role playing, open space tehnology, autorskie gry i symulacje, elementy
dramy, world cafe, akwarium i wiele innych
•

Szkolenia prowadzone są bardzo intensywnie, głównie metodami warsztatowymi, co zapewnia
satysfakcję uczestników

•

W trakcie szkoleń wykorzystuję indywidualne przypadki uczestników, udzielam wskazówek
rozwojowych, na bieżąco odpowiadam na pytania

•

Gwaranuję ponad 90% ocen dobrych lub bardzo dobrych w ankietach

Zapraszam do zapoznania się ze skróconymi, autorskimi programami szkoleń. W razie zainteresowania,
chętnie uszczegółowię lub zmodyfikuję dany program pod Państwa potrzeby.

Większość programów zostało przedstawionych w wersji jednodniowej, ale posiadam także wersje
dwudniowe, kilkugodzinne, itp.
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Wywieranie wpływu - Negocjacje dla organizacji
Jak skutecznie bronić pozycji negocjacyjnej nie tracąc partnerskich relacji?
Jak poprawić wyniki negocjacji dzięki stosowaniu zaawansowanych taktyk?
Jak ustrzec się manipulacji adwersarza, rozpoznać blef i manipulację?

Szkolenia z negocjacji są jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku. Niestety większość firm
proponuje szkolenia prowadzone przez ekspertów znających przedstawiane zagadnienia jedynie z teorii.
Warsztaty prowadzone przez zawodowego negocjatora, który przez wiele lat negocjowął sumy rzędu

kilkudziesięciu mln euro, mają dodatkową, praktyczną wartość. Szkolenie to pozwala spojrzeć z innej

perspektywy na grę jaką tak naprawdę są negocjacje. W trakcie intensywanego dnia uczestnik doświadcza
siły stosowania zasad Rogera Dawsona, poznaje najskuteczniejsze taktyki wywierania wpływu i znacząco

zwiększa swoją pewność siebie. Dzięki lepszemu rozumieniu mowy ciała uczy się kontrolować swoje sygnały
niewerbalne oraz rozpoznawać prawdziwe intencje adwersarza.
Korzyści dla uczestnika
•
•

Poznane podstawowych zasad efektywnego prowadzenia negocjacji
Wzmocnienie pewności siebie

•

Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami podczas negocjacji

•

Nauka podstaw przygotowania negocjacji

•

Nauka podstaw wywierania wpływu

•

Poznanie pięciu stylów negocjacyjnych i diagnoza własnych preferencji

•

Poznanie 15 skutecznych taktyk obrony pozycji negocjacyjnej

•

Poznanie najważniejszych manipulacji i rozpoznawanie blefu

•

Przygotowanie skutecznych strategii na najbliższe negocjacje

Korzyści dla organizacji
•

Lepsze efekty dzięki lepszym wynikom negocjacji

•

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji organizacji

•

Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje

•

Wzrost efektywności we współpracy z kluczowymi partnerami

•

Wzrost motywacji do dalszej nauki negocjacji

Warsztaty dedykowane:
•

Osobom stawiającym pierwsze kroki w roli negocjatora

•

Osobom pragnącym poprawić swój warsztat negocjatora

•

Osobom pragnącym wykorzystywać techniki negocjacyjne
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Program szkolenia - Negocjacje dla organizacji
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Kontekst negocjacji

Ćwiczenie wprowadzające

•

Rola negocjatora w sprzedaży

•

Kluczowe zasady negocjacji wg. Rogera Dawsona

10:45
•

12:00

01:15

Przygotowanie negocjacji

Zasady przygotowania negocjacji

•

Trzy poziomy kluczowego warunku

•

Ćwiczenie przygotowania negocjacji

12:15

13:30

01:15

Wywieranie wpływu

•

Reguły wywierania wpływu

•

Nauka stosowania 15-tu technik negocjacyjnych

•

Trening wywierania wpływu

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Manipulacje i mowa ciała

Faza wstępna negocjacji – budowanie pozycji

•

Faza środkowa negocjacji – techniki składania ustępstw

•

Faza końcowa negocjacji – wyprzedzanie gry

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Wywieranie wpływu - Negocjacyjne Intro dla sprzedaży
Jak skutecznie bronić ceny nie tracąc zamówień i relacji?
Jak poprawić wyniki sprzedaży dzięki lepszym negocjacjom?
Jak ustrzec się manipulacji kupieckich?

Szkolenia z negocjacji są jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku. Niestety większość firm
proponuje szkolenia skrojone pod osoby o przeciętnej negocjacyjnej wiedzy. W konsekwencji dla
początkujących negocjatorów warsztaty są zbyt trudne, a naprawdę dobrzy negocjatorzy się nudzą. Program

warsztatów Negocjacyjne Intro zawiera podstawy konieczne do skutecznego prowadzenia negocjacji po
stronie sprzedaży. Stwarzają solidne podstawy pod dalszą naukę negocjacji.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznane podstawowych zasad efektywnego prowadzenia negocjacji

•

Wzmocnienie pewności siebie w obszarze sprzedaży

•

Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami podczas negocjacji

•

Nauka podstaw przygotowania negocjacji

•

Nauka podstaw wywierania wpływu

•

Poznanie pięciu stylów negocjacyjnych i diagnoza własnych preferencji

•

Poznanie 15 skutecznych technik obrony ceny

•

Poznanie najważniejszych manipulacji kupieckich

•

Przygotowanie skutecznych strategii na najbliższe negocjacji

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost zysków dzięki lepszym wynikom negocjacji

•

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji firmy wobec partnerów biznesowych

•

Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących sprzedaż i negocjacje

•

Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami

•

Wzrost motywacji sprzedawców do dalszej nauki negocjacji

Warsztaty dedykowane:
•

Osobom stawiającym pierwsze kroki w roli negocjatora

•

Sprzedawcom pragnącym lepiej bronić ceny

•

Osobom pragnącym wykorzystywać techniki negocjacyjne
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Program szkolenia - Negocjacyjne Intro dla sprzedaży
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Kontekst negocjacji w sprzedaży

Ćwiczenie wprowadzające

•

Rola negocjatora w sprzedaży

•

Kluczowe zasady negocjacji wg. Rogera Dawsona

10:45
•

12:00

01:15

Przygotowanie negocjacji

Zasady przygotowania negocjacji

•

Trzy poziomy kluczowego warunku

•

Ćwiczenie przygotowania negocjacji

12:15

13:30

01:15

Wywieranie wpływu w sprzedaży

•

Reguły wywierania wpływu

•

Nauka stosowania 15-tu technik negocjacyjnych

•

Trening wywierania wpływu

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Manipulacje kupieckie

Faza wstępna negocjacji – budowanie pozycji

•

Faza środkowa negocjacji – techniki składania ustępstw

•

Faza końcowa negocjacji – wyprzedzanie gry

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Wywieranie wpływu - Negocjacyjne Intro dla kupców
Jak obniżać cenę do poziomu, który wydaje się nierealny?
Jak poprawić wyniki zakupów dzięki lepszym negocjacjom?
Jak ustrzec się manipulacji sprzedawców?

Szkolenia z negocjacji są jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku. Niestety większość firm
proponuje szkolenia skrojone pod osoby o przeciętnej negocjacyjnej wiedzy. W konsekwencji dla

początkujących negocjatorów warsztaty są zbyt trudne, a naprawdę dobrzy negocjatorzy się nudzą. Program
warsztatów Negocjacyjne Intro zawiera podstawy konieczne do skutecznego prowadzenia negocjacji po
stronie zakupów. Stwarzają solidne podstawy pod dalszą naukę negocjacji.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznane podstawowych zasad efektywnego prowadzenia negocjacji

•

Wzmocnienie pewności siebie w obszarze zakupów

•

Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami podczas negocjacji

•

Nauka podstaw przygotowania negocjacji

•

Nauka podstaw wywierania wpływu

•

Poznanie pięciu stylów negocjacyjnych i diagnoza własnych preferencji

•

Poznanie 15 skutecznych technik obniżania ceny

•

Poznanie najważniejszych manipulacji sprzedawców

•

Przygotowanie skutecznych strategii na najbliższe negocjacje

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost zysków dzięki lepszym wynikom negocjacji

•

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji firmy wobec partnerów biznesowych

•

Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje

•

Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami

•

Wzrost motywacji kupców do dalszej nauki negocjacji

Warsztaty dedykowane:
•

Osobom stawiającym pierwsze kroki w roli negocjatora

•

Kupcom pragnącym obniżyć znacząco ceny

•

Osobom pragnącym wykorzystywać techniki negocjacyjne
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Program szkolenia - Negocjacyjne Intro dla kupców
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Kontekst negocjacji w zakupach

Ćwiczenie wprowadzające

•

Rola negocjacji w efektywnym zarzadzaniu kategorią

•

Kluczowe zasady negocjacji wg. Rogera Dawsona

10:45
•

12:00

01:15

Przygotowanie negocjacji

Zasady przygotowania negocjacji

•

Trzy poziomy kluczowego warunku

•

Ćwiczenie przygotowania negocjacji

12:15

13:30

01:15

Wywieranie wpływu w zakupach

•

Reguły wywierania wpływu

•

Nauka stosowania 15-tu technik negocjacyjnych

•

Trening wywierania wpływu

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Manipulacje sprzedawców

Faza wstępna negocjacji – budowanie pozycji

•

Faza środkowa negocjacji – techniki składania ustępstw

•

Faza końcowa negocjacji – wyprzedzanie gry

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Wywieranie wpływu – Jednodniowe warsztaty twardych negocjacji
Jak rozpoznać blef, manipulacje i jak się przed nimi bronić?
Jak znacząco poprawić wyniki dzięki taktykom negocjacyjnym?

Jak radzić sobie z presją, agresją i trudnymi emocjami w negocjacjach?
Szkolenia z negocjacji są jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku. Większość firm szkoleniowych
oferuje jednak wyłącznie szkolenia z negocjacji rzeczowych, opartych na zásadách, tzw. model harwardzki.

Nie rezygnując z takiego podejścia należy zauważyć, że największą trudność negocjatorom sprawiają
negocjacje twarde. Doświadczają w nich manipulacji, agresji, taktyk dalekich od idei fair play. Program

warsztatów kładzie nacisk na umiejętność stosowania i radzenia sobie z twardym stylem negocjowania.
Dzięki doświadczeniu w twardych negocjacjach potrafię nauczyć uczestników jak się przed nim bronić
Korzyści dla uczestnika
•

Poznane kluczowych cech i zachowań dobrego negocjatora

•

Wzmocnienie pewności siebie w obszarze negocjacji

•

Zrozumienie przyczyn trudných emocji i nauka radzenia sobie z nimi

•

Nauka przygotowania negocjacji w oparciu metody Rogera Dawsona

•

Nauka zarządzania kontekstem negocjacji – czasem i przestrzenią

•

Nauka wywierania wpływu poprzez reguły i taktyki negocjacyjne

•

Poznanie pięciu stylów negocjacyjnych i diagnoza własnych preferencji

•

Nauka efektywnego przeprowadzania rozmów negocjacyjnych

•

Nauka rozpoznawania blefu i manipulacji

•

Nauka czytania i kontrolowania mowy ciała

•

Przygotowanie skutecznych strategii na najbliższe negocjacji

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost zysków i ograniczenie kosztów dzięki lepszym wynikom negocjacji

•

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji firmy wobec partnerów biznesowych

•
•

Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje

Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami

Warsztaty dedykowane:
•

Osobom stawiającym pierwsze kroki w roli negocjatora

•

Negocjatorom średniozaawansowanym, którzy pragną usystematyzować wiedzę na temat negocjacji

•

Kupcom, pośrednikom i sprzedawcom, pragnącym wzmocnić kompetencje negocjacyjne

•

Przedsiębiorcom pragnącym zoptymalizować koszty i zwiększyć przychody firmy

•

Osobom negocjującym sporadycznie, ale sumy o wysokich kwotach.

•

Osobom pragnącym poznać metody wywierania wpływu
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Program – Jednodniowe warsztaty twardych negocjacji
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Twarde negocjacje vs negocjacje oparte o zasady

Ćwiczenie wprowadzające

•

Rola twardego negocjatora – zasady Jima Campa w praktyce

•

Kluczowe zasady negocjacji wg. Rogera Dawsona

10:45
•

12:00

01:15

Przygotowanie negocjacji

Zasady przygotowania negocjacji

•

Trzy poziomy kluczowego warunku, BATNA, WATNA, ZOPA

•

Ćwiczenie przygotowania negocjacji

12:15

13:30

01:15

Wywieranie wpływu w sprzedaży

•

Reguły wywierania wpływu wg prof. Roberta Cialdiniego

•

Nauka stosowania 20-tu trudnych taktyk negocjacyjnych

•

Trening wywierania wpływu

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Mowa ciała w negocjacjach

Proksemika, Haptyka, Kinestyka – wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

•

Mikroekspresje – emocje ujawnione wg prof. Paula Ekmana

•

Nauka rozpoznawania blefu i manipulacji adwrsarza

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady,
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Wywieranie wpływu – Dwudniowe warsztaty twardych negocjacji
Jak rozpoznać blef, manipulacje i jak się przed nimi bronić?
Jak znacząco poprawić wyniki dzięki taktykom negocjacyjnym?

Jak radzić sobie z presją, agresją i trudnymi emocjami w negocjacjach?
Szkolenia z negocjacji są jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku. Większość firm szkoleniowych
oferuje jednak wyłącznie szkolenia z negocjacji rzeczowych, opartych na zásadách, tzw. model harwardzki.

Nie rezygnując z takiego podejścia należy zauważyć, że największą trudność negocjatorom sprawiają
negocjacje twarde. Doświadczają w nich manipulacji, agresji, taktyk dalekich od idei fair play. Program

warsztatów kładzie nacisk na umiejętność stosowania i radzenia sobie z twardym stylem negocjowania.
Dzięki doświadczeniu w twardych negocjacjach potrafię nauczyć uczestników jak się przed nim bronić.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznane kluczowych cech i zachowań dobrego negocjatora

•

Wzmocnienie pewności siebie w obszarze negocjacji

•

Zrozumienie przyczyn trudných emocji i nauka radzenia sobie z nimi

•

Nauka przygotowania negocjacji w oparciu metody Rogera Dawsona

•

Nauka zarządzania kontekstem negocjacji – czasem i przestrzenią

•

Nauka wywierania wpływu poprzez reguły i taktyki negocjacyjne

•

Poznanie pięciu stylów negocjacyjnych i diagnoza własnych preferencji

•

Nauka efektywnego przeprowadzania rozmów negocjacyjnych

•

Nauka rozpoznawania blefu i manipulacji

•

Nauka czytania i kontrolowania mowy ciała

•

Przygotowanie skutecznych strategii na najbliższe negocjacji

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost zysków i ograniczenie kosztów dzięki lepszym wynikom negocjacji

•

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji firmy wobec partnerów biznesowych

•
•

Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje

Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami

Warsztaty dedykowane:
•

Osobom stawiającym pierwsze kroki w roli negocjatora

•

Negocjatorom średniozaawansowanym, którzy pragną usystematyzować wiedzę na temat negocjacji

•

Kupcom, pośrednikom i sprzedawcom, pragnącym wzmocnić kompetencje negocjacyjne

•

Przedsiębiorcom pragnącym zoptymalizować koszty i zwiększyć przychody firmy

•

Osobom negocjującym sporadycznie, ale sumy o wysokich kwotach.

•

Osobom pragnącym poznać metody wywierania wpływu

Copyright© Marcin Sebastian Rogowski reserved. More at www.marcinrogowski.com
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Dwudniowe warsztaty twardych negocjacji
9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

9:15

10:30

01:15

Rola, cechy i zachowania negocjatora

•

Ćwiczenie wprowadzające

•

Prawa negocjatora – jak je wykorzystać?

•

Kontekst twardych negocjacji – zasady Jima Campa w praktyce

10:45
•

12:00

01:15

Przygotowanie negocjacji

Zasady przygotowania negocjacji

•

Trzy poziomy kluczowego warunku, BATNA, WATNA, ZOPA

•

Ćwiczenie przygotowania negocjacji

12:15
•

13:30

01:15

Kontekst negocjacji

Case study „COMPLAIN“ – cz.I

•

Kontekst – czas, miejsce, skład zespołu negocjacyjnego

•

Wywieranie wpływu przed negocjacjami

14:15

15:30

01:15

Prowdzenie rozmów

•

Case study „COMPLAIN“ – cz. II

•

Zasady prowadzenia negocjacji wg Rogera Dawsona

•

Błędy w prowadzeniu rozmów

15:30

16:45

01:15

Mechanizmy wywierania wpływu

•

Case study „EKSPERYMENT“

•

Etyczność wywierania wpływu

•

Reguły Roberta Cialdiniego w praktyce

9:00
9:15
•
•
•

09:15
10:30

00:15
01:15

Wprowadzenie do dnia drugiego
Taktyki negocjacyjne

Taktyki początkowe, środkowe i końcowe
Przełamywanie impasu

Przygotowanie strategii z uwzględnieniem taktyk

10:45

12:00

01:15

Style negocjacyjne

•

Test rozwiązywania sporów.

•

Case study „Treasure“

•

Pułapki negocjacji win-win

12:15

13:30

01:15

Mowa ciała

•

Kinestyka – gesty i mikroekspresje

•

Rozpoznawanie blefu

•
•

Proksemika i haptyka – radzenie sobie z próbą dominacji
Wywieranie wpływu przed negocjacjami

13:45

15:00

1:15

Podsumownie / Gra
Copyright© Marcin Sebastian Rogowski reserved. More at www.marcinrogowski.com
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Wywieranie wpływu – Mikroekspresje i mowa ciała
Jak, dzięki obserwacji mimiki, rozpoznać prawdziwe emocje?
Jak kontrolować własne sygnały niewerbalne?
Jak rozpoznać kiedy adwersarz blefuje?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób narażonych na manipulacje adwersarzy rozmów. Rozwijanie
umiejętności analizowania mowy ciała i czytania mikroekspresji jest jednym z najistotniejszych zadań osób
podejmujących istotne z punktu widzenia potencjalnego zysku lub ryzyka decyzje. Warsztaty wspierają te
osoby w rozwijaniu właśnie tych kluczowych kompetencji. W komunikacji niewerbalnej, w odróżnieniu od
werbalnej, przekaz i odbiór informacji z obu stron następuje równocześnie. To utrudnia świadome
przetwarzanie informacji. Czytanie zachowań niewerbalnych, a szczególnie mikroekspresji twarzy,
odbywa się w głównej mierze podświadomie. Niewprawiona osoba nie jest w stanie podołać temu
zadaniu, potrafi jedynie rejestrować, często mylne, wrażenie ogólne.
Dr Paul Ekman, amerykański badacz mikroekspresji, odkrył sposób czytania prawdziwych emocji człowieka
na podstawie uważnej obserwacji jego mimiki. Dzięki wykorzystaniu zapisu audio-video uczestnicy na
doświadczeniu nauczą się rozpoznawać blef oraz odczytywać prawdziwe emocje adwersarza.

Standardowo szkolenie, to jeden dzień szkoleniowy. Dzięki warsztatowemu charakterowi programu,
uczestnicy mają okazję sprawdzić swoje nowo nabyte kompetencje w bezpiecznych warunkach, na sali
szkoleniowej. Ćwiczenia zajmują ponad 50% czasu szkolenia.
Korzyści dla uczestnika
•

Wzmocnienie pewności siebie w obszarze prowadzenia rozmów

•

Nauka umiejętności rozpoznawania mowy ciała na podstawie gestów, postawy, mimiki adwersarza

•

Nauka rozpoznawania prawdziwych emocji i blefu, na podstawie mikroekspresji twarzy

•

Nauka kontrolowania własnych emocji w trakcie negocjacji, oraz nieokazywania prawdziwych uczuć

•

Nauka wpływania na emocje adwersarza poprzez własną postawę, gesty i ton głosu

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost zysków i ograniczenie kosztów dzięki lepszym wynikom negocjacji

•

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku i pozycji firmy wobec partnerów biznesowych

•

Zmniejszenie stresu i większa satysfakcja osób prowadzących negocjacje

•

Wzrost efektywności biznesowej we współpracy z kluczowymi partnerami

Warsztaty dedykowane:
•

Sprzedawcom, kupcom, pośrednikom prowadzącym negocjacje
Przedsiębiorcom pragnącym lepiej zrozumieć znaczenie komunikacji niewerbalnej

•

Osobom pragnącym nauczyć się rozpoznawać blef i prawdzie intencje drugiej strony

•

Osobom pragnącym ograniczyć ujawnianie siebie w komunikacji niewerbalnej
Copyright© Marcin Sebastian Rogowski reserved. More at www.marcinrogowski.com
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Mikroekspresje i mowa ciała
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Proksemika – wpływ przestrzeni na emocje

Ćwiczenie wprowadzające

•

Zarządzanie przestrzenią rozmów

•

Strefy kontaktu, praktyczne techniki obronne

10:45
•

12:00

01:15

Kinezyka – gestykulacja i postawa

Sygnały niewerbalne ujawniające prawdziwe emocje

•

Praktyczne techniki ograniczania komunikacji niewerbalnej

•

Manipulacje niewerbalne – jak sobie z nimi radzić?

12:15

13:30

01:15

Kinezyka – mikroekspresje i mimika

•

Emocje ujawnione Paula Ekmana

•

Rozpoznawanie blefu poprzez mikroekspresje

•

Trening rozpoznawania mikroekspresji na podstawie zdjęć ze szkolenia

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Haptyka – siła dotyku

Techniki dominowania poprzez dotyk

•

Zarządzanie własnymi emocjami podczas próby zdominowania

•

Sposoby unikania dominacji i obniżenia pewności siebie adwersarza

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Sprzedaż – Jednodniowe warsztaty sprzedaży nieagresywnej
Jak sprzedawać więcej, szybciej, drożej?
Jak pozyskiwać nowych klientów nie tracąc obecnych?
Jak znacząco i trwale wyróżnić się na tle konkurencji?

Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez Deloitte na grupie 150 dużych przedsiębiorstw, wykazały, że
najważniejszym oczekiwaniem wobec dostawcy jest to, by był on partnerem ich biznesu. By ich wzajemne
relacje były trwałe oraz nacechowane zaufaniem. W sprzedaży długofalowej od ceny ważniejsze są: wartość

jaką globalnie przedstawia dla klienta produkt lub usługa oraz relacja jaka łączy dostawcę z klientem.
Zarówno na poziomie firm, jak i poszczególnych, zaangażowanych osób. Program warsztatów kładzie nacisk

na długofalowe budowanie relacji w oparciu zasady sprzedaży nieagresywnej. Do najważniejszych,

prezentowanych podczas warsztatów technik należą: coaching klienta, słuchanie kontekstowe, metoda
SPIN Neila Rackhama, technika PIWO, technika storytellingu, technika negatywnego odwracania.
Korzyści dla uczestnika
•
•

Nauka zasad sprzedaży nieagresywnej metodą NASM™ (Non-Aggressive Selling Model)
Nauka efektywnego zarządzania procesem sprzedaży własnej w sales pipe line

•

Poznanie nowoczesnych metod i narzędzi prospectingu

•

Poznanie różnic indywidualnych klientów, nauka klasyfikowania na 4 typy i ich rozpoznawania

•

Poznanie 12 podtypów behawioralnych klientów i najskuteczniejszych technik pracy z nimi

•

Nauka badania potrzeb poprzez coaching klienta i słuchanie kontekstowe

•

Wzmocnienie świadomości wagi zaangażowania, proaktywności i wiarygodnośc

•

Nauka skutecznych metod prezentowania oferty w oparciu o USP , język korzyści i storytelling

•

Nauka skutecznych technik unikania i pokonywania obiekcji, SPIN, PIWO, aikid

•

Zdefiniowanie własnych zasobów i deficytów w obszarze sprzedaży

Korzyści dla organizacji
•
•

Wzrost przychodów dzięki zwiększonej sprzedaży
Wzrost zusków dzięki lepszemu bronieniu ceny

•

Zwiększenie udziału w rynku dzięki wzrostowi umiejętności budowania długofalowych relacji

•

Wzrost motywacji, zaangażowania i satysfakcji sprzedawców

Warsztaty dedykowane:
•

Sprzedawcom, szczególnie działającym w segmencie B2B

•

Sprzedawcom pragnącym poprawić swoje relacje ze stałymi klientami

•

Osobom dopiero wdrażającym się w rolę sprzedawc

•

Pośrednikom występującym w roli sprzedawcy

•

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż samodzielnie lub bezpośrednio nadzorującym sprzedawców
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Jednodbniowe warsztaty sprzedaży nieagresywnej
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Proces nowoczesnej sprzedaży NASM™

Proces sprzedaży nieagresywnej vs sprzedaż agresywna

•

Profilowanie i segmentacja klienta

•

Zarządzanie sprzedażą własną

10:45
•

12:00

01:15

Rozmowa handlowa inna niż wszystkie

Techniki otwierające i budujące relację

•

Ujawnianie potrzeb klienta

•

Prezentowanie w języku korzyści

12:15

13:30

01:15

Agregowanie wartości w rozmowie handlowej

•

Tworzenie lejków pytań opartych o problem klienta

•

Tworzenie lejków pytań opartych o cel klienta

•

Psychologia różnic indywidualnych w postrzeganiu relacji - temperamenty

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży

Techniki reagowania na obiekcję - PIWO, Storytelling

•

Język wątpliwości w odniesieniu do oferty konkurencji

•

Nieagresywne techniki i zasady zamykania

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Sprzedaż – Dwudniowe warsztaty sprzedaży nieagresywnej
Jak sprzedawać więcej, szybciej, drożej?
Jak pozyskiwać nowych klientów nie tracąc obecnych?
Jak znacząco i trwale wyróżnić się na tle konkurencji?

Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez Deloitte na grupie 150 dużych przedsiębiorstw, wykazały, że
najważniejszym oczekiwaniem wobec dostawcy jest to, by był on partnerem ich biznesu. By ich wzajemne
relacje były trwałe oraz nacechowane zaufaniem. W sprzedaży długofalowej od ceny ważniejsze są: wartość
jaką globalnie przedstawia dla klienta produkt lub usługa oraz relacja jaka łączy dostawcę z klientem.

Zarówno na poziomie firm, jak i poszczególnych, zaangażowanych osób. Program warsztatów kładzie nacisk
na długofalowe budowanie relacji w oparciu zasady sprzedaży nieagresywnej. Do najważniejszych,
prezentowanych podczas warsztatów technik należą: coaching klienta, słuchanie kontekstowe, metoda
SPIN Neila Rackhama, technika PIWO, technika storytellingu, technika negatywnego odwracania.
Korzyści dla uczestnika
•
•

Nauka zasad sprzedaży nieagresywnej metodą NASM™ (Non-Aggressive Selling Model)
Nauka efektywnego zarządzania procesem sprzedaży własnej w sales pipe line

•

Poznanie nowoczesnych metod i narzędzi prospectingu

•

Poznanie różnic indywidualnych klientów, nauka klasyfikowania na 4 typy i ich rozpoznawania

•

Poznanie 12 podtypów behawioralnych klientów i najskuteczniejszych technik pracy z nim

•

Nauka badania potrzeb poprzez coaching klienta i słuchanie kontekstowe

•

Wzmocnienie świadomości wagi zaangażowania, proaktywności i wiarygodności

•

Nauka skutecznych metod prezentowania oferty w oparciu o USP , język korzyści i storytelling

•

Nauka skutecznych technik unikania i pokonywania obiekcji, SPIN, PIWO, aikido

•

Zdefiniowanie własnych zasobów i deficytów w obszarze sprzedaży

Korzyści dla organizacji
•
•

Wzrost przychodów dzięki zwiększonej sprzedaży
Wzrost zusków dzięki lepszemu bronieniu ceny

•

Zwiększenie udziału w rynku dzięki wzrostowi umiejętności budowania długofalowych relacji

•

Wzrost motywacji, zaangażowania i satysfakcji sprzedawców

Warsztaty dedykowane:
•

Sprzedawcom, szczególnie działającym w segmencie B2B

•

Sprzedawcom pragnącym poprawić swoje relacje ze stałymi klientami

•

Osobom dopiero wdrażającym się w rolę sprzedawcy

•

Pośrednikom występującym w roli sprzedawcy

•

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż samodzielnie lub bezpośrednio nadzorującym sprzedawców
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Dwudniowe warsztaty sprzedaży nieagresywnej
9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

9:15

10:30

01:15

Proces nowoczesnej sprzedaży NASM™

•

Proces sprzedaży nieagresywnej vs sprzedaż agresywna

•

Profilowanie i segmentacja klienta

•

Zarządzanie sprzedażą własną

10:45
•

12:00

01:15

Otwieranie i wzmacnianie relacji

Techniki otwierające (efekt ekspozycji, efekt halo, small talk)

•

Psychologia różnic indywidualnych w postrzeganiu relacji (temperamenty)

•

Cztery, dopasowane do osobowości style komunikacji

12:15
•

13:30

01:15

Potrzeby jawne i ukryte

Psychologia motywacji w sprzedaży

•

Techniki badania potrzeb (słuchanie kontekstowe, mocne pytania)

•

Trening badania potrzeb

13:30

14:00
•

14:00
15:15

00:30 Przerwa obiadowa
01:15

Prezentowanie wartości dla klienta

Unique Selling Proposition

•

Modele prezentowania korzyści (PCK i CZK)

•

Trening prezentowania wartości

15:30
•

16:45

01:15

Agregowanie wartości w rozmowie handlowej

Tworzenie lejków pytań opartych o problem klienta

•

Tworzenie lejków pytań opartych o cel klienta

•

Psychologia różnic indywidualnych w postrzeganiu relacji – temperamenty

09:00 09:15

00:15

Wprowadzenia do dnia drugiego

09:15

01:15

Techniki pokonywania obiekcji

•

10:30

Technika reagowania na obiekcję PIWO

•

Język wątpliwości

•

Technika ukrytych konsekwencji

10:45
•

12:00

01:15

Manipulacje kupieckie

Manipulacje kupców

•

Przygotowanie do negocjacji z kupcem

•

Przydatne techniki negocjacyjne

12:15
•
•
•

13:30

01:15

Techniki końcowe

Technika negatywnego odwracania
Technika okienka i poprzeczki
Technika feedbacku

13:45

15:00

01:15

Podsumowanie
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Sprzedaż – Telesprzedaż metodą NASM™
Jak przełamać niechęć do wykonywnia rozmów na zimno?
Jak przekonać klienta do rozmowy telefonicznej?

Jak przeprowadzić angażującą i efektywną rozmowę telefoniczną?
Pozyskiwanie klientów przez telefon stanowi najszybszy i najtańszy sposób nawiązywania kontaktu w
sprzedaży. Umiejętność telefonowania do klientów to najbardziej pożądana cecha osoby odpowiedzialnej za
sprzedaż. Badania dotyczące skuteczności telesprzedaży w Polsce pokazują jednak, że większość klientów

ma negatywne nastawienie do telesprzedawców. Większość z nich bowiem stosuje wyłącznie tandetne i
nachalne triki. Z kolei, opór klientów wpływa negatywnie na motywacje i nastawienie samych sprzedawców,
którzy już na samą myśl o tym sposobie pozyskiwania klientów odczuwają zniechęcenie. Program

warsztatów zawiera zasady przygotowania do rozmowy z klientem, techniki przyciągania uwagi rozmówcy,
analizowania potrzeb i prezentowania rozwiązań, radzenia sobie z obiekcjami oraz pomyślnego
finalizowania sprzedaży.
Korzyści dla uczestnika
•

Wzrost skuteczności prowadzenia rozmów handlowych przez telefon

•

Wzrost umiejętności prowadzenia angażujących rozmów przez telefon

•

Poprawa kompetencji w zakresie komunikacji telefonicznej z klientem

•

Zwiększenie skuteczności otwierania telefonicznych rozmów handlowych

•

Wzrost responsywności na faktyczne potrzeby klienta

•

Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta

•

Wzrost umiejętności skutecznego zamykania sprzedaży

•

Poprawa osiąganych wyników sprzedażowych

•

Proaktywna postawa i zwiększona motywacja w realizacji codziennych zadań

Korzyści dla organizacji
•
•

Wzrost przychodów dzięki zwiększonej sprzedaży
Wzrost zusków dzięki lepszemu bronieniu ceny

•

Zwiększenie udziału w rynku dzięki wzrostowi umiejętności budowania długofalowych relacji

•

Wzrost motywacji, zaangażowania i satysfakcji sprzedawców

Warsztaty dedykowane:
•

Pracownikom call center

•

Konsultantom odpowiedzialnym za sprzedaż telefoniczną

•

Doradcom klienta

•

Sprzedawcom bezpośrednim

•

Właścicieli firm zajmujących się sprzedażą własnych produktów bądź usług
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Telesprzedaż metodą NASM™
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Proces nowoczesnej telesprzedaży

Proces sprzedaży nieagresywnej vs sprzedaż agresywna

•

Profilowanie i segmentacja klienta

•

Zarządzanie sprzedażą własną

10:45
•

12:00

01:15

Telefoniczna rozmowa handlowa

Techniki dociarania do decydenta i unikania „BEZA”

•

Wzbudzanie zainteresowania – łamanie schematu rozmowy

•

Techniki pokonywania obiekcji „bramkarza”

12:15

13:30

01:15

Agregowanie wartości w rozmowie

•

Tworzenie lejków pytań opartych o problem klienta

•

Tworzenie lejków pytań opartych o cel klienta

•

Psychologia różnic indywidualnych w postrzeganiu relacji - temperamenty

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży

Techniki reagowania na obiekcję - PIWO, Storytelling

•

Język wątpliwości w odniesieniu do oferty konkurencji

•

Nieagresywne techniki i zasady zamykania

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Sprzedaż – Up-selling i obsługa klienta w recepcji
Jak, dzięki technikom up-sellingu zwiększyć zysk z klienta?
Jak uniknąć negatywnych opini dzięki perfekcyjnej obsłudze klienta?
Jak zwiększyć satysfakcję klientów i zbudować długofalowe relacje?

Mogę pochwalić się współpracą z takimi markami jak: Sheraton, Ibis Hotels, Best Western Hotels, Sofitel
Hotels, Mercure Hotels, Hotel Grand Sal, Platinum Residence i wiele innych. Doświadczenie, które zebraliśmy

prowadząc szkolenia dla branży hotelarskiej pozwala na zastosowanie formy szkolenia, która będzie
efektywna i satysfakcjonująca dla pracowników, a także dla organizacji. Gwarantujemy intensywną pracę
warsztatową w małej grupie, na przykładach wnoszonych przez uczestników. Na szkoleniu szlifujemy

umiejętności dotyczące budowania relacji z gościem hotelowym, rozpoznawania jego potrzeb oraz

skutecznego zamykania sprzedaży. Proponowane przez nas szkolenie jest inwestycją, która szybko się
zwraca.
Korzyści dla uczestnika
•
•

Poznanie zasad budowania zaufania na każdym etapie kontaktu
Nauka rozpoznawania i wykorzystania temperamentu klienta

•

Nauka słuchania kontekstowego i innych technik badania potrzeb

•

Nauka prezentowania oferty w języku korzyści i argumentowania

•

Poznanie manipulacji klientów i nauka jak się przed nimi bronić

•

Zwiększenie efektywności w obszarze up-sellingu i cross-sellingu

•

Nauka wykorzystania reguł wywierania wpływu

•

Zwiększysz swoją proaktywność w kontakcie z gościem

•

Wzrost motywacji, zaangażowania i wiary w sukces

Korzyści dla organizacji
•

Zwiększenie sprzedaży dzięki lepszym umiejętnościom i organizacji pracy recepcji i rezerwacji

•

Wzrost motywacji, wytrzymałości i pozytywnego nastawienia pracowników

•
•

Wzrost liczby stałych i zadowolonych klientów dzięki wzrostowi kompetencji interpersonalnych
Ograniczenie kosztów wynikających z wypalenia, absencji i fluktuacji w obrębie działu sprzedaż

Warsztaty dedykowane:
•

Pracownikom call center

•

Pracowniko m działów recepcji i rezerwacji

•

Doradcom klienta

•

Pracownikom działu obsługi klienta
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Up-selling i obsługa klienta w recepcji
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Proces nowoczesnej telesprzedaży

Proces sprzedaży nieagresywnej vs sprzedaż agresywna

•

Profilowanie i segmentacja klienta

•

Zarządzanie sprzedażą własną

10:45
•

12:00

01:15

Telefoniczna rozmowa handlowa

Techniki dociarania do decydenta i unikania „BEZA”

•

Wzbudzanie zainteresowania – łamanie schematu rozmowy

•

Techniki pokonywania obiekcji „bramkarza”

12:15

13:30

01:15

Agregowanie wartości w rozmowie

•

Tworzenie lejków pytań opartych o problem klienta

•

Tworzenie lejków pytań opartych o cel klienta

•

Psychologia różnic indywidualnych w postrzeganiu relacji - temperamenty

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży

Techniki reagowania na obiekcję - PIWO, Storytelling

•

Język wątpliwości w odniesieniu do oferty konkurencji

•

Nieagresywne techniki i zasady zamykania

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Efektywność osobista – Autoprezentacja i savoir vivre w biznesie
Jak uzyskiwać lepsze efekty dzięki doskonałej autoprezentacji?
Jak uniknąć negatywnych opini na swój temat dzięki przestrzeganiu zasad savoir vivre?
Jak stać się osobą pewną siebie?

Warsztaty wzmacniające pewność siebie i umiejętności autoprezentacyjne, wykorzystujące najnowszą
wiedzę z obszaru profesjonalnego PR i biznesowego savoir vivre. Ważnym celem tego szkolenia jest

pozbycie się indywidualnych ograniczeń związanych prezentowaniem się szerszej widowni, osobiście czy
przed kamerą. Kolejnym elementem programu jest przedstawienie podstawowych zasad etykiety
biznesowej. Uczestnik uczy się konkretnych zasad i technik właściwej werbalnej prezentacji. W ćwiczeniach

szlifuje zdobyte umiejętności, uczy się radzić sobie z uciążliwymi pytaniami czy atakami ze strony

rozmówcy. Dodatkowo uczestnicy uzyskają konkretne porady co do preferowanego stylu prezentowania
siebie w kontaktach biznesowych. Uczestnik poznaje zasady poprawnej mowy ciała w kontaktach

biznesowych, najczęstsze błędy i praktyczne techniki opanowania stresu i tremy przed wystąpieniami
publicznymi.
Korzyści dla uczestnika
•

Nauka zasad właściwej prezentacji, argumentacji i kontrolowania emocji

•

Nauka komunikacji z zachowaniem zasad savoir vivre w biznesie

•

Poprawa autoprezentacji uczestników,

•

Analiza zasobów i deficytów w obszarze autoprezentacji

•

Wzmocnienie świadomości znaczenia wyglądu, mowy ciała i stroju dla odbioru publicznego

•

Wzrost motywacji, zaangażowania i wiary w sukces

Korzyści dla organizacji
•

Poprawa profesjonalnego wizerunku firmy

•

Lepsze efekty rozmów pracowników dzięki zwiększonej pewności siebie

•

Wzrost liczby stałych i zadowolonych klientów dzięki wzrostowi kompetencji interpersonalnych

•

Ograniczenie kosztów wynikających z wypalenia, absencji i fluktuacji na skutek stresu

Warsztaty dedykowane:
•

Managerom i członkom zarządów reprezentującym firmę

•

Pracowniko m działów recepcji i rezerwacji

•

Osobom prowadzącym rozmowy biznesowe, negocjacje

•

Pracownikom działu obsługi klienta
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Autoprezentacja i savoir vivre w biznesie
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Autoprezentacja wzmacniająca relację

Analiza zasobów i deficytów w obszarze autoprezentacji

•

Dopasowanie do kontekstu i celów spotkania – dress code

•

Budowanie relacji poprzez autoprezentację

10:45
•

12:00

01:15

Zasady savoir vivre w biznesie

Zasady komunikacji werbalnej

•

Komunikacja niewerbalna, jej rola idobre praktyki

•

Najczęściej popełniane błędy i gafy

12:15

13:30

01:15

Organizowanie spotkań

•

Zasady zapraszania i witania gości

•

Przedstawianie siebie i innych

•

Prowadzenie duskusji – zasady moderowania

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Autoprezentacja wystąpień publicznych

Techniki pokonywania tremy

•

Angażowanie audytorium – storytelling, opowiadanie anegdot

•

Właściwe przygotowanie i unikanie kłopotów

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Efektywność osobista – Zarządzanie czasem
Jak lepiej wykorzystać każdą minutę swojego czasu?
Jak zwiększyć swoją efektywność dzięki lepszemu zarządzaniu strumieniem zadań?
Jak zaoszczędzić godzinę czasu dziennie dzięki skutecznemu systemowi?

Znajomość technik oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu czasem – świadomie czy też nie – wpływa na
efektywność jego organizacji. Dlatego na początku tego warsztatu, uczestnicy diagnozując swój własny styl
zarządzania czasem – dowiedzą się, jak planować, wykorzystać nowoczesne metody, czy dobierać przydatne
aplikacje, tak by optymalizować czas zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Podczas tego warsztatu

uczestnicy na nowo przyjrzą się swoim priorytetom, określom najważniejsze cele i stworzą system
sprzyjający ich szybkiej realizacji.
Korzyści dla uczestnika
•

Uzyskanie pewności co do swoich priorytetów

•

Utalenie najważniejszych celów metodą SMARTER+

•

Ograniczenie stresu i negatywnych emocji dzięki zasadzie koncentracji

•

Poznanie niezawodnej metody zarządzania czasem GTD Davida Allena

•

Rozpoznanie głównych dystraktorów i wewnętrznych blokad w obszarze efektywności

•

Poznanie najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze złodziejami czasu

•

Zrozumienie przyczyn prokrastynacji i poznanie skutecznych sposobów na ich pokonanie

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost zysków przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie efektywności pracowników.

•

Zmniejszone ryzyko wypalenia zawodowego i fluktuacji dobrych pracowników w organizacjach.

•

Wzrost motywacji, satysfakcji z pracy i chęci do działania.

•

Lepsza organizacja pracy i lepsze wyniki zespołów

Warsztaty dedykowane:
•
•

Zespołom, których obowiązki zwiększają się ze względu na redukcję pracowników
Osobom narażonym na ryzyko wypalenia zawodowego

•

Osobom, które pragną mieć więcej wolnego czasu.

•

Osobom, chcącym zwiększyć skuteczność zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym
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Program – Zarządzanie czasem
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Kluczowe zasady efektywności

Test efektywności.

•

Wydajność, skuteczność a efektywność.

•

Kluczowe czynniki sukcesu.

10:45
•

12:00

01:15

Ustalanie kierunków działania i priorytetów

Praktyczne metody podejmowania decyzji

•

Wartości, role społeczne i ich znaczenie dla efektywności osobistej

•

Siła koncentracji – technika Jima Collinsa

12:15

13:30

01:15

Wyznaczanie efektywnych celów i planowanie ich realizacji

•

Wyznaczanie motywujących celów metodą SMARTER

•

Metody planowania realizacji projektów

•

Trening planowania

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Tworzenie systemu zarządzania czasem

Zarządzanie strumieniem zadań wg metody GTD Davida Allena

•

Wybór skrzynek przychodzących i narzędzi zarzadzania systemem

•

Unikanie dystraktorów i aktualizowanie systemu zarzadzania czasem

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady

Copyright© Marcin Sebastian Rogowski reserved. More at www.marcinrogowski.com

Turn your dream into challenge!

26

Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Efektywność osobista – Techniki radzenia sobie ze stresem
Jak lepiej radzić sobie ze stresem w natłoku obowiązków?
Jak zwiększyć swoją efektywność nie tracąc wewnętrznej równowagi?
Jak ograniczyć negatywne efekty stresu?

Stres nie minie. Rzeczywistość w jakiej przyszło nam funkcjonować cechuje się narastającą geometrycznie
liczbą odbieranych przez nas bodźców, a w związku z tym większą liczbą decyzji jakie musimy podejmować
każdego dnia. Z drugiej strony polityka ograniczania kosztów sprawia, że tę samą pracę wykonuje dziś

mniejsza ilość pracowników. To powoduje poczucie chaosu, ciągłego „niewyrabiania się” i w konsekwencji
rosnącą frustrację. Tradycyjne narzędzia zarządzania własną efektywnością nie już przystają do nowych

czasów. Szkolenie ma charakter zajęć integracyjnych. Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące
radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki zarządzania emocjami. Trening ma charakter zajęć
interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.
Korzyści dla uczestnika
•
•

Uświadomienie czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy.

Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżania stresu,

•

Odnalezienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

•

Nabycie umiejętności relaksacji w stresujących warunkach oraz odnalezienia inspiracji do rozwoju i
odszukania w sobie pozytywnych emocji i motywacji.

•

Ograniczenie stresu i negatywnych emocji dzięki zasadzie koncentracji

•

Poznanie niezawodnej metody zarządzania czasem GTD Davida Allena

•

Rozpoznanie głównych dystraktorów i wewnętrznych blokad w obszarze efektywności

•

Poznanie najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze złodziejami czasu

•

Zrozumienie przyczyn prokrastynacji i poznanie skutecznych sposobów na ich pokonanie

Korzyści dla organizacji
•
•
•

Zmniejszone ryzyko wypalenia zawodowego i fluktuacji dobrych pracowników w organizacjach
Wzrost motywacji, satysfakcji z pracy i chęci do działania pracowników
Lepsza organizacja pracy i lepsze wyniki zespołów

Warsztaty dedykowane:
•

Zespołom, których obowiązki zwiększają się ze względu na redukcję pracowników

•

Osobom narażonym na ryzyko wypalenia zawodowego

•

Osobom, które pragną lepiej radzić sobie ze stresem

•

Osobom, pragnącym odzyskać równowagę zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Techniki radzenia sobie ze stresem
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Wewnętrzne źródła stresu

Rola przekonań, introjektów, socjalizacji w powodowaniu stresu

•

Wydajność, skuteczność a efektywność

•

Różnice indduwidualne a stres

10:45
•

12:00

01:15

Zewnętrzne źródła stresu

Ograniczanie bodźców jako podstawa równowagi wewnętrznej
Konflikty jako kluczowy generator stresu

•

Analiza umiejętności kontroli stresu w zmianie

12:15

13:30

01:15

Trzy poziomy percepcyjne kontroli stresu

•

Poziom myśli – trening asertywnej komunikacji wewnętrznej

•

Poziom emocji – trening inteligencji emocjonalnej

•

Poziom ciała – trening relaksacji

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Tworzenie systemu redukowania stresu

Lepsze zarządzanie strumieniem zadań

•

Wybór technik ograniczania stresu

•

Podejmowanie lepszych decyzji – siła koncentracji

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Efektywność osobista – Personal branding
Jak zbudować unikatową markę osobistą?
Jak skutecznie prezentować siebie i swoje interesy?

Jak wykorzystać makę osobistą by szybciej osiągnąć swoje cele?
W dzisiejszych czasach sukces jest niemożliwy bez odpowiedniego wizerunku. Personal branding to
umiejętne zarządzanie własnym wizerunkiem. Warsztaty dedykowane są przedsiębiorcom, trenerom i
managerom pragnącym budować markę osobistą. Organizacje wymagają od managerów by w sposób

zgodny z kulturą organizacyjną reprezentowali je wobec mediów, uczestników konferencji branżowych czy
też po prostu klientów. Niestety nie każdy ekspert w swojej dziedzinie jest też naturalnym mówcą czy

rzecznikiem. Zbudowanie marki osobistej pozwala szybciej realizować cele zarówno w środowisku

korporacyjnym jak i w samodzielnej działalności. Rosnący szum wokół terminu „personal branding”
wskazuje ogromny popyt na specjalistyczną wiedzę dotyczącą właściwej prezentacji swoich kompetencji.

Zapraszamy Cię na warsztaty, dzięki którym dowiesz się jak szybko i efektywnie zbudować swoją markę
osobistą.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznanie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich do budowania marki osobistej

•

Poznanie zasad i narzędzi tworzenia personal brandingu

•

Zyskanie pewności co do swojego unikalnego przekazu

•

Poznanie właściwej prezentacji, argumentacji i kontrolowania emocji podczas wystąpień

•

Uzyskanie wskazówek co do skutecznej i spójnej autoprezentacji

•
•

Uświadomienie korzyści jakie wynikają z tworzenia marki osobistej

Zaplanowanie ścieżki rozwojowej w obszarze budowania silnej marki osobistej

Korzyści dla organizacji
•

Poprawa wizerunku firmy

•

Lepsze wykorzystanie zasobów indywidualnych

•

Wzrost motywacji, satysfakcji z pracy i chęci do działania pracowników

Warsztaty dedykowane:
•
•

Ekspertom pragnącym lepiej prezentować swoją wiedzę
Osobom występującym i działającym publicznie

•

Osobom, które pragną zyskać większą rozpoznawalność

•

Osobom, chcącym zwiększyć skuteczność zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Personal branding
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Rola marki osobistej kontekście zwiększania efektywności

Test świadomości indywidualnych zasobów i deficytów

•

Model okna Johari w kontekście budowania marki osobistej

•

Kluczowe zasady budowania marki osobistej

10:45
•

12:00

01:15

Tworzenie osobistego przekazu marki

Osobity background, wartości, role społeczne

•

Koncentracja przekazu w oparciu o technikę Jima Collinsa

•

Rola spójności i autentyczności – strategii HAIL

12:15

13:30

01:15

Prezentowanie marki osobistej

•

Tworzenie komunikatu w oparciu o strategię Simona Sinka

•

Zasady budowania strategii personal brandingu

•

Wybór narzędzi i kanałów prezentowania marki

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Wystąpienia publiczne

Techniki pokonywania tremy

•

Angażowanie audytorium – storytelling, opowiadanie anegdot

•

Właściwe przygotowanie i unikanie kłopotów

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Zarządzanie – Zarzadzanie sytuacyjne zespołem
Jak skutecznie motywować pozafinansowo?
Jak zarządzać pracownikami z pokolenia C, Y i Z?

Jak skutecznie delegować zadania i zarządzać czasem zespołu?
Jednodniowe intensywne warsztaty przeznaczone dla osób zarządzających lub planujących zarządzać
zespołami. Program warsztatów zawiera najlepsze techniki rozwijające kluczowe kompetencje managera
takie jak: zatrudnianie, organizowanie czasu i zasobów, motywowanie, delegowanie, kontrolowanie,

udzielanie feedbacku. Obszary te uczestnik poznaje w kontekście uznanego modelu zarządzania
sytuacyjnego, wzbogaconego przez najnowsze badania i praktyki wybitnych managerów.

Każdy uczestnik dzięki ćwiczeniom oraz testom poznaje swoje zasoby oraz ograniczenia w obszarze

zarządzania zespołem. Otrzymuje indywidualny feedback i wskazówki od trenera oraz planuje konkretne
działania rozwojowe. Uczestnicy otrzymują praktyczny podręcznik zarządzania oraz dodatkowe materiały,
testy i ćwiczenia, które mogą wykorzystać do pracy z zespołem po szkoleniu.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznanie zasad zarządzania sytuacyjnego wg Blancharda i Hersheya

•

Nauka wykorzystywania motywacji pozafinansowej w zarządzaniu zespołem wg badań Herzberga

•

Poznanie różnic w zachowaniach i zarządzaniu pokoleniem X, Y i C.

•

Nauka skutecznego delegowania i zarządzania czasem zespołu

•

Nauka efektywnej, asertywnej komunikacji przy wykorzystaniu technik coachingu managerskiego

•

Uświadomienie pożądanych zachowań, roli i kluczowych odpowiedzialności managera

•

Poznanie własnych deficytów i zasobów w obszarze zarządzania

•

Zaplanowanie ścieżki rozwojowej od sprawnego managera do charyzmatycznego lidera

Korzyści dla organizacji
•

Wzrost terminowości i jakości realizowanych zadań w zespole

•

Ograniczenie konfliktów i demotywacji pracowników

•

Zmniejszenie fluktuacji

•

Mniejsze koszty motywowania finansowego

•

Wzrost zaangażowania pracowników w cele organizacji

•

Poprawa wyników, wzrost satysfakcji i synergii zespołu dzięki lepszemu zarządzaniu

Warsztaty dedykowane:
•

Dyrektorom zarządzającym, managerom, team liderom

•

Właścicielom firm

•

Kierownikom zespołów

•

Osobom, które chcą zwiększyć kompetencje w zakresie zarządzania zespołem
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Zarzadzanie sytuacyjne zespołem
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Rola managera w nowoczesnej organizacji

Zasady budowania zwycięskich zespołów wg strategii Jima Collinsa

•

Zasady racjonalnego doboru członków zespołu

•

Pożądane cechy i zachowania managera w nowych czasach

10:45
•

12:00

01:15

Zarządzanie sytuacyjne podstawą pracy managera

Etapy budowania i trzy składowe kompetencji

•

Style zarządzania, a etapy rozwoju pracownika

•

Zasady delegowania zadań w każdym etapie rozwoju

12:15

13:30

01:15

Metody motywowania pozafinansowego

•

Czynniki motywacyjne Herzberga

•

Wyzwania w motywowaniu pokolenia X, Y,C

•

Indywidualna motywacja na podstawie kotwic Scheina

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Od solidnego managera do charyzmatycznego lidera

Zasady przywództwa Jima Collinsa w praktyce

•

Komunikowanie zasobów i deficytów

•

Ja jako role model przywództwa, zasada HAIL

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Zarządzanie – Coaching managerski
Jak kierować nie demotywując pokolenia Y i C?
Jak wydobywać z pracowników najlepsze pomysły?

Jak zmotywować pracowników do wzięcia odpowiedzialności?
Coaching managerski to skuteczne narzędzie zarządzania ludźmi zwłaszcza z pokolenia Y i C. Program
warsztatów został precyzyjnie skonstruowany na bazie Coaching Clinic najbardziej popularnego szkolenia
z zarządzania coachingowego w ojczyźnie coachingu – Stanach Zjednoczonych. Coaching Cilinic® to
szkolenie, w którym wzięło udział ponad 100.000 liderów. Warsztat ten jest prowadzony w wielu firmach o

światowej renomie. program efektywnie rozwija umiejętności niezbędne do coachingu w organizacji. To
pełny model rozwoju, który menedżerowie, liderzy i coachowie mogą natychmiast zastosować w organizacji.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznanie nowoczesnego modelu zarządzania

•

Efektywne rozwijanie i pozyskiwanie wartościowych członków zespołu

•

Poprawa komunikacji i efektywności w zespole

•

Pogłębienie zaangażowanie w zdobywaniu celów zawodowych, osobistych i organizacyjnych

•

Podnieśli poziomu swoich umiejętności i kompetencji mmenadżerskich

•

Poznanie własnych deficytów i zasobów w obszarze zarządzania

•

Zaplanowanie ścieżki rozwojowej od sprawnego managera do charyzmatycznego lidera

Korzyści dla organizacji
•

Odkrycie coaching jako silnego modelu zarządzania, doradzania i przywództwa

•

Wzmocnienie profesjonalnych i osobistych relacji

•

Ograniczenie konfliktów i demotywacji pracowników

•

Zmniejszenie fluktuacji

•

Mniejsze koszty motywowania finansowego

•

Wzrost zaangażowania pracowników w cele organizacji

•

Poprawa wyników, wzrost satysfakcji i synergii zespołu dzięki lepszemu zarządzaniu

Warsztaty dedykowane:
•

Dyrektorom

•

Managerom

•

Specjalistom HR

•

Profesjonalistom w rozwoju jakości

•

Przywódcom na każdym poziomie organizacji, którzy chcą nauczyć się zaawansowanej komunikacji i
zdolności przywódczych.
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Coaching managerski
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Rola managera – coacha

Tradycyjne style zarządzania, a styl coachingowy

•

Tworzenie środowiska coachingowego w organizacji

•

Zadania i odpowiedzialność managera w zarządzaniu coachingowym

10:45
•

12:00

01:15

Proces coachingu w orgazniacji

Warunki stworzenia momentu otwarcia na coaching

•

Zasady prowadzenia procesu coachingu

•

Wyzwania związane z efektywnością procesu

12:15

13:30

01:15

Rozmowa coachingowa

•

Etapy prowadzenia rozmowy coachingowej

•

Komunikacja w rozmowie coachingowej

•

Ustalanie i weryfikowanie zadań podczas rozmowy

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Techniki okołocoachingowe

Poszukiwanie niestandardowych rozwiązań

•

Udzielanie konstruktywnego feedbacku

•

Indywidualne style cochingowe - test

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Zarządzanie – Przywództwo Jima Collinsa
Jak wynieść swój zespół od przeciętności do wielkości?
Co buduje naprwdę wielkiego lidera?

Jak wykorzystać najlepsze praktyki przywództwa w kazdym zespole?
Bazując na danych uzyskanych w trakcie kilkunastu lat wnikliwych, przekrojowych badań, amerykański
ekspert przywództwa - Jim Collins - opisał czynniki sukcesu wielkich organizacji. Zdefiniował warunki

organizacyjne i cechy przywódcze, które sprzyjają osiąganiu spektakularnych wyników. Wnioski płynące z
tych badań mają zastosowanie nie tylko do zarządzania dużymi korporacjami, ale sprawdzają się

praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Program szkolenia jest oparty o wyniki bestsellerowych badań
Jima Collinsa dotyczących tworzenia i wdrażania skutecznych strategii oraz przywództwa. Szkolenie

Przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli firm i managerów wyższego szczebla. Dla tych, którzy
pragną budować zespoły osiągające ponadnormatywne wyniki. Dla tych, którzy chcą zrobić następny krok i
dzięki "ucieczce do przodu" wygrać z konkurencją. Dzięki skutecznym narzędziom, każdy uczestnik będzie

miał możliwość przygotować dla swojego zespołu lub samego siebie kompletną strategię rozwoju oraz
zaplanować jej implementację.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznanie indywidualnych zasobów i deficytów w obszarze zarządzania i przywództwa

•

Wzmocnienie umiejętności zarządzania sytuacyjnego

•

Poznanie zasad budowania zwycięskich zespołów wg badań Jima Collinsa

•

Poznanie najnowocześniejszych strategii strukturyzowania czasu i zarządzania zadaniami

•

Poznanie i wybór preferowanych strategii motywacyjnych

•

Nauka działania z wizją w kazdym elemencie pracy managera

•

Wzmocnienie pewności siebie i odwagi managerskiej

•

Wzrost samodyscypliny w obszarze najważniejszych celów

Korzyści dla organizacji
•

Odkrycie przywództwa jako silnego modelu zarządzania

•

Ograniczenie konfliktów i demotywacji pracowników

•

Zwiększenie dyscypliny na kazdym szczeblu zespołu

•

Wzrost zaangażowania pracowników i managerów w cele organizacji

•

Poprawa wyników, wzrost satysfakcji i synergii zespołu dzięki lepszemu zarządzaniu

Warsztaty dedykowane:
•

Dyrektorom, managerom

•

Team leaderom,

•

Przywódcom na każdym poziomie organizacji
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Program – Przywództwo Jima Collinsa
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Rola managera, a rola przywódcy

Tradycyjne style zarządzania, a mój preferowany styl

•

Ja jako role model najbardziej porządanych zachowań

•

Autodiagnoza umiejętności przywódczych

10:45
•

12:00

01:15

Od dobrego do wielkiego przywódcy

Warunki tworzenia wielkich zespołów wg badań Jima Collinsa

•

Zasady są dla ludzi czy ludzie dla zasad? Ustalenie kluczowych wartości

•

Język komunikacji przywództwa – jak to robić efektywniE

12:15

13:30

01:15

Wyższy poziom kompetencji managerskich

•

Delegowanie odpowiedzialności nie zadań

•

Podejmowanie trudnych decyzji

•

Postawa budująca prawdziwie wielke przywództwo

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Przywództwo coachingowe

Warunki wprowadzenie coachingowego przywództwa do organizacji

•

Prowadzenie zespołu stylem coachingowym

•

Zasady prowadzenia rozmów coachingowym

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Zarządzanie – Zarządzanie kryzysowe
Jak przygotować się na kryzys by go uniknąć?
Jak zarządzać organizacją, zespołami i poszczególnymi pracownikami w kryzysie?
Jak ograniczyć straty i uczyć się z kazdego kryzysu?

Rolą zarządzania sytuacją kryzysową jest przewidywanie, zapobieganie i minimalizowanie skutków nagłych i
tworzenie scenariuszy wychodzenia z prognozowanych kryzysów. Każda organizacja powinna być do kryzysu

przygotowana i zachować daleko idącą czujność, aby w jak najszybciej przy jak najmniejszych poniesionych
szkodach/stratach wyjść z kryzysu. Wizerunek, wiarygodność i postrzeganie firmy czy organizacji na rynku

jest uwarunkowane w dużej mierze sposobem i przygotowaniem do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Każdy z
kryzysów rozpoczął się od problemu, który wymknął się spod kontroli organizacji i ludzi odpowiedzialnych za
jego identyfikację, przewidywanie, eliminację i zarządzanie. Skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową nigdy
nie jest dziełem przypadku. Organizacje, które przygotowały plany kryzysowe mają większą szansę szybciej
opanować kryzys i ograniczyć straty. Jeszcze kilka lat temu dominowały wiadomości o katastrofach

ekologicznych i przemysłowych. Obecnie pojawia się więcej informacji o kryzysach wynikających z błędów w
zarządzaniu, finansach i technologii. Na tym szkoleniu dowiesz się jak radzić sobie z kryzysem, jak zarządzać
ludźmi podczas kryzysu i udoskonalisz umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych.
Korzyści dla uczestnika
•

Rozwój umiejętności w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzania sytuacja kryzysową

•

Kształtowanie przyjmowania właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem

•

Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania procedur w związku z sytuacją kryzysową

•

Udoskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się w trudnych sytuacjach

•

Poznanie metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

•

Poznanie metod radzenia sobie ze stresem

Korzyści dla organizacji
•
•

Zwiększenie umiejętności zespołowego radzenia sobie z kryzysem
Ograniczenie kosztów kryzysu

•

Zwiększenie dyscypliny na kazdym szczeblu zespołu

•

Wzrost zaangażowania pracowników i managerów w cele organizacji

•

Ograniczenie stresu i demotywacji pracowników

Warsztaty dedykowane:
•

Dyrektorom, managerom

•

Team leaderom,

•

Przywódcom na każdym poziomie organizacji
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Zarządzanie kryzysowe
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Istota sytuacji kryzysowej

Czynniki wskazujące na nadchodzący kryzys

•

Rodzaje, symptomy i definicja zdarzenia krytycznego

•

Fazy reakcji kryzysowej, jej przebieg i reperkusje

10:45
•

12:00

01:15

Przygotowanie do sytuacji kryzysowej

Rozpoznanie zagrożeń i źródeł potencjalnych sytuacji kryzysowych

•

Analiza słabych punktów rocedur i procesów w organizacji

•

Przygotowanie kanałów komunikacyjnych w kryzysie

12:15

13:30

01:15

Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

•

Powołanie zespołu kryzysowego z uwzględnieniem różnic temperamentalnych

•

Kierowanie zespołem w każdej fazie kryzysu

•

Umiejeętności przywódcze konieczne do efektywnego zarządzania kryzysem

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Priorytetyzacja i wyznaczanie celów w sytuacji kryzysowej

Metody wyznaczania priorytetów i planowania działań

•

Komunikowanie działań na zewnątrz i do wewnątrz organizacji

•

Weryfikacja planu i wprowadzanie korekt z elementami Prince2

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Zarządzanie – Zarządzanie strategiczne
Jak definiować kierunek strategiczny dla orgaznizacji?
Jak wykorzystać najlepsze metody analizy strategicznej do wyznaczania nowych kierunków?
Jak poprawić bieżące wyniki organizacji dzięki zredefiniowaniu strategii?

Liderzy muszą pamiętać, że nawet stosowanie światowej klasy procesów nie zapewni firmie sukcesu, jeśli
jej działalności zabraknie właściwego, strategicznego kierunku. Z kolei stworzenie nawet najlepszej strategii

na świecie nie będzie przepustką do grona liderów, jeśli jej wdrożenie uniemożliwi brak prężnej działalności
na poziomie operacyjnym. Natomiast dzięki powiązaniu tych dwóch sfer i równoległe zarządzanie
strategiczne oraz operacyjne może być bardzo efektywne. Program szkolenia „Zarządzanie

strategiczne“łączy tradycyjne podejście do zarzadzania strategicznego oparte o techniki takie jak analiza
Portera, Balanced Scorecard, SWOT czy BCG z najnowszymi badaniami, a w tym z bestsellerowymi

publikacjami Jima Collinsa – „Good to Great” i „Great by Choice” Rangę samej strategii, jeden z prekursorów

nowoczesnej koncepcji zarządzania strategicznego w Polsce, Krzysztof Obłój przedstawia następująco:
"Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy".
Korzyści dla uczestnika
•

Nauka metod monitoringu realizacji celów strategicznych

•

Poznanie istoty, etapów i metodyki zarządzania strategicznego

•

Nauka zasad, metod oraz uwarunkowań procesu planowania strategicznego

•

Nauka pokonywania barier skutecznego wdrażania strategii

•

Przyswojenie metod analizy otoczenia w tym 5 sił Portera

•

Nauka procedowania procesu Zrównoważonej Karty Wyników

•

Uświadomienie kryteriów tworzenia wielkich zespołów i organizacji wg Jima Collinsa

Korzyści dla organizacji
•

Poprawa wyników dzięki lepszej strategii

•

Wzrost zaangażowania pracowników i managerów w cele organizacji

•

Ograniczenie stresu i demotywacji pracowników

Warsztaty dedykowane:
•

Dyrektorom, managerom

•

Team leaderom,

•

Przywódcom na każdym poziomie organizacji
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Zarządzanie strategiczne
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Proces zarządzania strategicznego

Istota i fazy zarządzania strategicznego

•

Cechy i elementy strategii przedsiębiorstwa

•

Główne niebezpieczeństwa procesu wdrażania strategii

10:45
•

12:00

01:15

Determinanty tworzenia strategii

Trzy poziomy strategii przedsiębiorstwa

•

Zasada koncentracji i dyscypliny Jima Collinsa

•

Przywództwo strategiczne – rola i kluczowe zadania lidera

12:15

13:30

01:15

Analiza strategiczna organizacji

•

Model PEST, i pokrewne, analiza pięciu sił Portera

•

Analiza atrakcyjności sektora

•

Wykorzystanie mapy grup startegicznych i metody portfelowej

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Planowanie strategiczne

Metody scenariuszowe w tworzeniu strategii

•

Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników

•

Analiza SWOT jako proste narzędzie planowania strategicznego

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Zarządzanie – Zarządzanie projektami
Jak pogodzić business as usual z pracą w projektach?
Jak wykorzystać najlepsze techniki zarządzania projektami wg metody Prince2?
Jak poprawić wyniki zespołów projektowych?

Poniższy, sprawdzony program skupia się na usprawnieniu i wypracowaniu idealnej ścieżki projektu w
oparciu o metodykę zarządzania projektami. Głównym celem programu jest wypracowanie efektywnego
wsparcia dla działu sprzedaży Państwa firmy. Aby to uczynić niezwykle ważne jest przekonanie o potrzebie

wdrażania usprawnień oraz zrozumienie potrzeby zmian wśród pracowników. Dzięki temu szkoleniu

pracownicy wzmocnią zaangażowanie i świadomość wspólnych celów i swoich indywidualnych ról w
obszarze zarządzania projektami. Nauczą się efektywnie organizować zasoby planować harmonogram

projektu oraz kontrolować postępy. Nauczą się również precyzyjnej komunikacji i efektywnej współpracy w
zespole.

Proponowany program szkolenia uwzględnia najbardziej praktyczne aspekty zarządzania

projektami. Dostarcza konkretne, użyteczne techniki planowania, implementowania i kontroli projektów w
środowisku organizacyjnym nastawionym dotychczas na podejście „business as usual”.

Program

przeplatany jest trzema rundami aktywnego treningu, które mają na celu praktyczne zastosowanie zdobytej
wiedzy w oparciu o indywidualne case studies oczestników
Korzyści dla uczestnika
•

Nauka metod zarządzania projektowego

•

Rozwój umiejętności monitorowania i kontrolowania realizacji pakietu projektów

•

Poznanie istoty, etapów i metodyki zarządzania projektowego

•

Nauka zarządzania zespołem projektowym

Korzyści dla organizacji
•

Implementacja projektowego podejścia do zarządzania w obszarach tego wymagających

•

Wzrost efektywności zarządzania projektami realizowanymi w organizacji

•

Rozwój umiejętności planowania projektu tworzenia harmonogramów oraz zarządzania ryzykiem
projektu

•

Wzrost świadomości zakresów odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu

Warsztaty dedykowane:
•

Dyrektorom, managerom

•

Team leaderom,

•

Projekt managerom
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program – Zarządzanie projektami
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Zarządzanie funkcjonalne, a zarzadzanie projektowe

Charakterystyka i różnice między poszczególnymi procesami

•

Wyzwania zarządzania projektami

•

Metodyki zarządzania projektami

10:45
•

12:00

01:15

Planowanie projektu

Krytyczne determinanty uruchomienia projektu

•

Tworzenie zespołu projketowego i komitetu nadzorującego

•

Tworzenie procedur i uzgadnianie elementów procesu

12:15

13:30

01:15

Monitorowanie postępów w projekcie

•

Wykorzystanie zasad Prince2 w zarządzaniu jakością pracy

•

Działanie w sytuacjach kryzysowych i niespodziewanych

•

Konieczna dokumentacja projektowa

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Zamykanie projektu

Dostarczanie produktów projektu o właściwej jakości

•

Impas i redefiniowanie celów w trakcie projektu

•

Zbieranie i wykorzystanie doświadczeń projektowych

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Zarządzanie – Sześciodniowa Akademia Zarządzania
Jak, dzięki najlepszym technikom zarządzania, poprawić wyniki organizacji?
Jak wykorzystać nowoczesne techniki zarządzania w celu zwiększenia zysków i ograniczenia kosztów?
Jak poprawić jakość zarzadzania w organizacji?

Sześciodniowa Akademia Zarzadzania to jeden z najbardziej kompleksowych program szkoleniowych
biorący za cel poprawę jakości zarządzania organizacją. Program można zrealizować zarówno w formie
sześciodniowego kursu, jak dwóch trzydniowych lub trzech dwudniowych zjazdów.

Ryba psuje się od głowy. Jak wskazują wyniki przekrojowych badań profesora Jima Collinsa do

najważniejszych przyczyn niezadawalających wyników organizacji należy złe zarządzanie. Jakość zarządzania
wprost przenosi się na jakość pracy pracowników szeregowych, jakość oferowanych produktów i serwisu.

Liderzy muszą pamiętać, że zastosowanie najnowocześniejszej technologii, wysokiej jaości procesy i dobra
konjunktura nie zapewni firmie trwałego powodzenia jeżeli kompetencje zarządcze pozostaną na niskim
poziomie. Niestety w większości organizacji znaczna część managerów to osoby wyłonione w wyniku

awansu, bez koniecznego przygotowania teoretycznego. Bez narzędzi ułatwiających planowanie,
motywowanie, budowanie i zarzadzanie zespołem. Akademia to intensywne warsztaty przeznaczone dla

osób zarządzających lub planujących zarządzać zespołami. Program warsztatów zawiera najlepsze techniki
rozwijające kluczowe kompetencje managera takie jak: zatrudnianie, organizowanie czasu i zasobów,

motywowanie, delegowanie, kontrolowanie, udzielanie feedbacku. Obszary te uczestnik poznaje w
kontekście uznanego modelu zarządzania sytuacyjnego, wzbogaconego przez najnowsze badania i praktyki
wybitnych managerów.

Korzyści dla uczestnika
•

Poznanie kluczowych odpowiedzialności i zadań managera

•

Poznanie najważniejszych technik zarządzania sytuacyjnego

•

Nauka analizowania sytuacji startegicznej i planowania strategicznego

•

Nauka budowania, rozwijania i motywowaniu zespołu

•
•

Wzmocnienie zasobów i poznanie deficytów w obszarze zarządzania

Uświadomienie roli wysokiej jakości zarządzania dla sukcesu organizacji

Korzyści dla organizacji
•

Poprawa wyników dzięki lepszej jakości zarządzania

•

Wzrost zaangażowania pracowników i managerów w cele organizacji

•

Ograniczenie stresu i demotywacji pracowników

Warsztaty dedykowane:
•

Managerom każdego szczebla

•

Team leaderom, przywódcom formalnym i nieformalnym

Copyright© Marcin Sebastian Rogowski reserved. More at www.marcinrogowski.com

Turn your dream into challenge!

43

Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program ramowy Akademii Zarządzania
DZIEŃ 1 Rola managera w nowoczesnej organizacji
•
•
•

Etapy rozwoju pracownika w organizacji

Rola różnic indywidualnych dla realizowania potencjału

Rola trenera jako przedstawiciela jednej z metod realizowania potencjału

DZIEŃ 3 Analiza potrzeb szkoleniowych
•

Etapy rozwoju pracownika w organizacji

•

Rola różnic indywidualnych dla realizowania potencjału

•

Rola trenera jako przedstawiciela jednej z metod realizowania potencjału

DZIEŃ 4 Wykorzystanie różnorodnych metod szkoleniowych
•

Specyfika uczenia dorosłych – cykl Kolba

•

Różnice indywidualne i profil uczestnika, a dobór metod szkoleniowych

•

Wyzwania w stosowaniu metod szkoleniowych

DZIEŃ 4 Projektowanie programu szkoleniowego
•

Kontekst wydarzenia, cele miejsce, czas

•

Dobór najbardziej efektywnych metod szkoleniowych

•

Tworzenie dopasowanego harmonogramu szkolenia w cyklu Kolba

DZIEŃ 5 Prowadzenie szkoleń
•

Wystąpienia publiczne – zasady prowadzenia szkoleń

•

Metody wzmacniania przekazu werbalnego oraz komunikacja niewerbalna

•

Trudne sytuacje szkoleniowe – metody radzenia sobie

DZIEŃ 6 Ewaluowanie procesu
•

Cztery poziomy ewaluacji Kirkpatricka

•

Tworzenie raportów, planowanie follow-up

•

Zbieranie indywidualnych doświadczeń trenerskich

Metody szkoleniowe:

Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Zarządzanie – Sześciodniowa Akademia Przywództwa
Jak definiować kierunek strategiczny dla orgaznizacji?
Jak wykorzystać najlepsze metody analizy strategicznej do wyznaczania nowych kierunków?
Jak poprawić bieżące wyniki organizacji dzięki zredefiniowaniu strategii?

Liderzy muszą pamiętać, że nawet stosowanie światowej klasy procesów nie zapewni firmie sukcesu, jeśli
jej działalności zabraknie właściwego, strategicznego kierunku. Z kolei stworzenie nawet najlepszej strategii
na świecie nie będzie przepustką do grona liderów, jeśli jej wdrożenie uniemożliwi brak prężnej działalności

na poziomie operacyjnym. Natomiast dzięki powiązaniu tych dwóch sfer i równoległe zarządzanie
strategiczne oraz operacyjne może być bardzo efektywne. Program szkolenia „Zarządzanie

strategiczne“łączy tradycyjne podejście do zarzadzania strategicznego oparte o techniki takie jak analiza
Portera, Balanced Scorecard, SWOT czy BCG z najnowszymi badaniami, a w tym z bestsellerowymi

publikacjami Jima Collinsa – „Good to Great” i „Great by Choice” Rangę samej strategii, jeden z prekursorów

nowoczesnej koncepcji zarządzania strategicznego w Polsce, Krzysztof Obłój przedstawia następująco:
"Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy".
Korzyści dla uczestnika
•

Nauka metod monitoringu realizacji celów strategicznych

•

Poznanie istoty, etapów i metodyki zarządzania strategicznego

•

Nauka zasad, metod oraz uwarunkowań procesu planowania strategicznego

•

Nauka pokonywania barier skutecznego wdrażania strategii

•

Przyswojenie metod analizy otoczenia w tym 5 sił Portera

•

Nauka procedowania procesu Zrównoważonej Karty Wyników

•

Uświadomienie kryteriów tworzenia wielkich zespołów i organizacji wg Jima Collinsa

Korzyści dla organizacji
•

Poprawa wyników dzięki lepszej strategii

•

Wzrost zaangażowania pracowników i managerów w cele organizacji

•

Ograniczenie stresu i demotywacji pracowników

Warsztaty dedykowane:
•

Dyrektorom, managerom

•

Team leaderom,

•

Przywódcom na każdym poziomie organizacji
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Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Program ramowy Akademii Przywództwa
DZIEŃ 1 Realizowanie potencjału
•
•
•

Cztery etapy realizowania potencjału

Rola różnic indywidualnych dla realizowania potencjału

Rola trenera jako przedstawiciela jednej z metod realizowania potencjału

DZIEŃ 3 Analiza potrzeb szkoleniowych
•

Tworzenie i wykorzystanie narzędzi przedszkoleniowych

•

Potrzeby indywidualne, a potrzeby organizacji

•

Definiowanie efektywnych celów szkolenia

DZIEŃ 4 Wykorzystanie różnorodnych metod szkoleniowych
•

Specyfika uczenia dorosłych – cykl Kolba

•

Różnice indywidualne i profil uczestnika, a dobór metod szkoleniowych

•

Wyzwania w stosowaniu metod szkoleniowych

DZIEŃ 4 Projektowanie programu szkoleniowego
•

Kontekst wydarzenia, cele miejsce, czas

•

Dobór najbardziej efektywnych metod szkoleniowych

•

Tworzenie dopasowanego harmonogramu szkolenia w cyklu Kolba

DZIEŃ 5 Prowadzenie szkoleń
•

Wystąpienia publiczne – zasady prowadzenia szkoleń

•

Metody wzmacniania przekazu werbalnego oraz komunikacja niewerbalna

•

Trudne sytuacje szkoleniowe – metody radzenia sobie

DZIEŃ 6 Ewaluowanie procesu
•

Cztery poziomy ewaluacji Kirkpatricka

•

Tworzenie raportów, planowanie follow-up

•

Zbieranie indywidualnych doświadczeń trenerskich

Metody szkoleniowe:

Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Trenerskie – Train the trainer
Jak efektywnie uczyć osoby dorosłe?
Jak rozwijać kompetencje pracowników szybko i trwale?

Jak wykorzystać wiedzę ekspercką w uczeniu pracowników i klientów?
Szkolenie Train the Trainer w pigułce dostarcza najważniejsze treści istotne dla managerów w organizacjach
pragnących zdobyć kompetencje trenera. Program obejmuje dwie uzupełniające się perspektywy

doskonalenia kompetencji trenerskich, wzbogacone o ideę odkrywania potencjału w zawodzie trenera:
Perspektywa trenera: bazowe kompetencje trenerskie - umiejętność przygotowania szkolenia,

zaprojektowania programu, przeprowadzenia go i oceny. Perspektywa organizacji: zaawansowane
kompetencje trenerskie - znajomość procesów rozwoju organizacji i umiejętność radzenia sobie z trudnymi

sytuacjami szkoleniowymi. Sukces w szkoleniach zależy nie tylko od kompetencji i umiejętności, ale także
od osobowości trenerskiej i świadomości własnego potencjału. Integralną częścią warsztatów będzie

poznanie własnych deficytów i zasobów w obszarze uczenia innych. Uczestnik uczy się jak tworzyć program
szkolenia w reakcji na potrzeby organizacji, tworzących ją zespołów i pracujących w niej ludzi. Wymaga to
myślenia systemowego i planowania w odleglejszej perspektywie. Nauczy się jak i z kim komunikować się w
organizacji aby taki projekt z pożytkiem zrealizować.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznanie charakterystyki pracy w zawodzie trenera w odróżnieniu od innych metod

•

Zbudowanie podstaw do różnicowania oddziaływania na uczestników szkoleń

•

Zaplanowanie własnej kariery w kontekście zawodu trenera

•

Zwiększenie poziomu świadomości własnych możliwości i ograniczeń

•

Zapoznanie uczestników z podstawowymi środkami pracy trenera

•

Opanowanie najważniejszych metod wykorzystywanych w szkoleniach

•

Nauka dopasowania metod szkoleniowych do specyfiki grupy

•

Nauka zasad prowadzenia wykładów i prezentacji

•

Poszerzenie wiedzy o zasadach uczenia dorosłych

•

Nauka zasad wyznaczania efektywnych celów szkolenia,

•

Nauka projektowania szkolenia w oparciu o poznane zasady i metody

Poznanie zasad konstruowania zaawansowanych projektów szkoleniowych
Warsztaty dedykowane:
•

Trenerom – praktykom pragnących uzupełnić wiedzę

•

Trenerów wewnętrznym w organizacjach

•

Menadżerom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły

•

Specjalistom HR pragnącym samodzielnie prowadzić szkolenia

•

Właścicielom małych i średnich firm i projekt managerom
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Program - Train the trainer
Od

Do

Czas

Temat

9:00

09:15

00:15

Wprowadzenie

•

Prezentacja celów i programu szkolenia

•

Ustalenie celów indywidualnych

•

Autoanaliza kompetencji, pretest

9:15
•

10:30

01:15

Realizowanie potencjału – zasady i wyzwania

Cztery etapy realizowania potencjału

•

Rola różnic indywidualnych dla realizowania potencjału

•

Rola trenera jako przedstawiciela jednej z metod realizowania potencjału

10:45
•

12:00

01:15

Analiza potrzeb szkoleniowych

Tworzenie i wykorzystanie narzędzi przedszkoleniowych

•

Potrzeby indywidualne, a potrzeby organizacji

•

Definiowanie efektywnych celów szkolenia

12:15

13:30

01:15

Wykorzystanie różnorodnych metod szkoleniowych

•

Specyfika uczenia dorosłych – cykl Kolba

•

Różnice indywidualne i profil uczestnika, a dobór metod szkoleniowych

•

Wyzwania w stosowaniu metod szkoleniowych

13:30
14:15
•

14:15

15:30

00:45 Przerwa obiadowa
01:15

Projektowanie programu szkoleniowego

Kontekst wydarzenia, cele miejsce, czas

•

Dobór najbardziej efektywnych metod szkoleniowych

•

Tworzenie dopasowanego harmonogramu szkolenia w cyklu Kolba

15:30
•
•
•

16:00

00:30 Sesja pytań i przypadków indywidualnych

Post-test

Ustalenie zadań follow-up
Rozdanie certyfikatów

Metody szkoleniowe:
Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady

Copyright© Marcin Sebastian Rogowski reserved. More at www.marcinrogowski.com

Turn your dream into challenge!

48

Programy szkoleń Marcina Sebastiana Rogowskiego
Trenerskie – Sześciodniowa Szkoła Trenerów
Jak efektywnie uczyć osoby dorosłe?
Jak rozwijać kompetencje pracowników szybko i trwale?

Jak wykorzystać wiedzę ekspercką w uczeniu pracowników i klientów?
Szkolenie dostarcza najważniejsze treści istotne dla osób pragnących zdobyć kompetencje trenera. Program
obejmuje dwie uzupełniające się perspektywy doskonalenia kompetencji trenerskich, wzbogacone o ideę
odkrywania potencjału w zawodzie trenera: Perspektywa trenera: bazowe kompetencje trenerskie -

umiejętność przygotowania szkolenia, zaprojektowania programu, przeprowadzenia go i oceny.
Perspektywa organizacji: zaawansowane kompetencje trenerskie - znajomość procesów rozwoju organizacji

i umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi. Sukces w szkoleniach zależy nie tylko

od kompetencji i umiejętności, ale także od osobowości trenerskiej i świadomości własnego potencjału.
Integralną częścią warsztatów będzie poznanie własnych deficytów i zasobów w obszarze uczenia innych.
Uczestnik uczy się jak tworzyć program szkolenia w reakcji na potrzeby organizacji, tworzących ją zespołów i

pracujących w niej ludzi. Wymaga to myślenia systemowego i planowania w odleglejszej perspektywie.
Nauczy się jak i z kim komunikować się w organizacji aby taki projekt z pożytkiem zrealizować.
Korzyści dla uczestnika
•

Poznanie charakterystyki pracy w zawodzie trenera w odróżnieniu od innych metod

•

Zbudowanie podstaw do różnicowania oddziaływania na uczestników szkoleń

•

Zaplanowanie własnej kariery w kontekście zawodu trenera

•

Zwiększenie poziomu świadomości własnych możliwości i ograniczeń

•

Zapoznanie uczestników z podstawowymi środkami pracy trenera

•

Opanowanie najważniejszych metod wykorzystywanych w szkoleniach

•

Nauka dopasowania metod szkoleniowych do specyfiki grupy

•

Nauka zasad prowadzenia wykładów i prezentacji

•

Poszerzenie wiedzy o zasadach uczenia dorosłych

•
•

Nauka zasad wyznaczania efektywnych celów szkolenia,

Nauka projektowania szkolenia w oparciu o poznane zasady i metody
Poznanie zasad konstruowania zaawansowanych projektów szkoleniowych

Warsztaty dedykowane:
•

Trenerom – praktykom pragnących uzupełnić wiedzę

•

Trenerów wewnętrznym w organizacjach

•

Menadżerom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły

•

Specjalistom HR pragnącym samodzielnie prowadzić szkolenia

•

Właścicielom małych i średnich firm i projekt managerom
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Program ramowy Szkoły Trenerów
DZIEŃ 1 Realizowanie potencjału
•
•
•

Cztery etapy realizowania potencjału

Rola różnic indywidualnych dla realizowania potencjału

Rola trenera jako przedstawiciela jednej z metod realizowania potencjału

DZIEŃ 3 Analiza potrzeb szkoleniowych
•

Tworzenie i wykorzystanie narzędzi przedszkoleniowych

•

Potrzeby indywidualne, a potrzeby organizacji

•

Definiowanie efektywnych celów szkolenia

DZIEŃ 4 Wykorzystanie różnorodnych metod szkoleniowych
•

Specyfika uczenia dorosłych – cykl Kolba

•

Różnice indywidualne i profil uczestnika, a dobór metod szkoleniowych

•

Wyzwania w stosowaniu metod szkoleniowych

DZIEŃ 4 Projektowanie programu szkoleniowego
•

Kontekst wydarzenia, cele miejsce, czas

•

Dobór najbardziej efektywnych metod szkoleniowych

•

Tworzenie dopasowanego harmonogramu szkolenia w cyklu Kolba

DZIEŃ 5 Prowadzenie szkoleń
•

Wystąpienia publiczne – zasady prowadzenia szkoleń

•

Metody wzmacniania przekazu werbalnego oraz komunikacja niewerbalna

•

Trudne sytuacje szkoleniowe – metody radzenia sobie

DZIEŃ 6 Ewaluowanie procesu
•

Cztery poziomy ewaluacji Kirkpatricka

•

Tworzenie raportów, planowanie follow-up

•

Zbieranie indywidualnych doświadczeń trenerskich

Metody szkoleniowe:

Case studies, ćwiczenia w grupach, dyskusje, gry i symulacje, odgrywanie ról, akwarium, miniwykłady
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Kwalifikacje
Obszary szkoleniowe
Negocjacje, sprzedaż, przywództwo, zarządzanie, efektywność osobista, coaching managerski, umiejętności
trenerskie, personal branding, motywacja.
Wykształcenie
•

Ukończone studiamagisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie o specjalności –
Zarządzanie firmą.

•

Studia podyplomowe – Psychologia w Biznesie na Krakowskiej Szkole wyższej

•

Ukończony kurs The Art and Science of Coaching Erickson College Vancouver

•

Roczny program edukacji psychologicznej – Staż Psychoterapii Gestalt w ITG Kraków

•

Ukończony program licencyjny certyfikat trenera Corporate Coach U Bradenton, USA

•

Prince2 Practitioner , APMG

Biografia
Rocznik 1972. W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach zachodnich branży FMCG.

Następnie stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label. Prowadził
negocjacje międzykulturowe o wartości kilkudziesięciu mln euro z największymi producentami materiałów
dekoracyjnych i sieciami DIY w Europie i Azji. Posiada 20 letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami
doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu.

Profesjonalny trener: Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla managerów czołowych

korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około tysiąc godzin rocznie. Jest głównym trenerem działów
sprzedaży i konsultantem wielu firm – liderów w swoich branżach. Wychował setki profesjonalnych
negocjatorów, managerów, sprzedawców. Od 2014 roku szkoli trenerów

w ramach Akademii Mistrzów

Treningu GT Mentor i Szkoły Trenerów Biznesu ASC.
Coach prowokatywny: Absolwent renomowanych szkół trenerskich i coachingu , w tym prestiżowej The Art
And Science of Coaching; Erickson Institute. Jako certyfikowany trener najstarszej amerykańskiej organizacji
coachingowej - Corporate Coach U® i propagator coachingu prowokatywnego, wspiera liderów i zarządy firm
w osiąganiu ponadnormatywnych wyników.
Ekspert:

Jest

redaktorem

naczelnym

pierwszego

profesjonalnego

serwisu

o

sprzedaży

-

www.biznesmusisrzedawac.pl i uznanym publicystą. Publikuje między innymi w miesięcznikach Forbes,
Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders, Personel i Zarządzanie,
Mówca: Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych konferencjach
branżowych, m. in. : Efektywna Sprzedaż z Richardem Denny , Konferencja Szefów Sprzedaży , Trendy
Sprzedaży Pulsu Biznesu, Efektywne Przywództwo, Boss Festiwal , Psychologia Nowoczesnej Sprzedaży z
Robertem Cialdinim
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Zamówienie
Marcin Rogowski
Ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice

Tel. 723 347 350 e-mail: office@ark-skills.com
www.ark-skills.com

Nr konta: 92 1140 2017 0000 4402 1300 4753

Nazwa firmy:

Adres do faktury:

NIP:
Adres mailowy:
Zamawiający:
Imię i nazwisko uczestnika:
Tel uczestnika.:
Email uczestnika:

PODPIS

data, podpis, pieczęć zamawiającego
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