
Proponowane warunki są ważne do 22/04/2021

Informacje zawarte w tym dokumencie są poufne I nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Oferta realizacji szkolenia: 

Efektywne spotkania w biznesie
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Efektywne spotkania w biznesie

OPISZ SZKOLENIA 

CEL 

KORZYŚCI

CZAS

• 1 dzień szkoleniowy
• Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

• Głównym celem projektu jest budowanie efektywności spotkań poprzez polepszenie przygotowania, prowadzenia oraz jakości współpracy 
uczestników na spotkaniu.

• Prowadzenie efektywnych spotkań jest kluczowym aspektem budowania skutecznej komunikacji w każdej firmie, aby móc realizować jej cele 
strategiczne i operacyjne.

• Szkolenie i zastosowane metody pozwolą ich uczestnikom organizować i uczestniczyć w spotkaniach, które nastwione są od początku do końca 
na osiągnięcie konkretnych rezultatów.

• Spotkania kończą się konkretnymi ustaleniami i osiągnięciem zakładanych rezultatów
• Wzrost efektywności spotkań, co pozwoli ograniczyć ich ilość i czas trwania
• Ustalenie standardu spotkań w firmie

• Uczestnicy poznają i stosują kluczowe zasady przygotowania i prowadzenia spotkań
• Uczestnicy potrafią zdefiniować cel spotkania oraz jego rezultaty
• Uczestnicy potrafią przygotować i poprowadzić spotkanie, które zakończy się osiągnięciem zaplanowanych rezultatów
• Uczestnicy potrafią poprowadzić dyskusję na spotkaniu



AGENDA SZKOLENIA

3. Moduł: Prowadzenie spotkania 

• Otwarcie spotkania

• Zasady efektywnego uczestnika 

spotkania

• Skuteczne podsumowanie spotkania

4. Moduł: Komunikacja na spotkaniu

• Moderowanie dyskusji

• Sztuka zadawania pytań

1. Moduł: Wprowadzenie. 

• Pozytywne i negatywne doświadczenia 

uczestników na spotkaniach

• Trzy filary dobrego spotkania: 

• przygotowanie, 

• prowadzenie 

• komunikacja na spotkaniu

2. Moduł: Przygotowanie do spotkania

• Definiowanie celu i oczekiwanych 

rezultatów spotkania

• Budowanie agendy w oparciu o cel i 

rezultaty spotkania

• Zaproszenie na spotkanie

Efektywne spotkania w biznesie



DEDYKOWANY 

TRENER2



Trener i Konsultant Extended Disc, Trener i Audytor metody 5S, 

Coach certyfikowany na poziomie ACC przez International 

Coach Federation. Doświadczony menadżer z ponad 

dwunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami 

pracowniczymi w wiodącej firmie działającej na rynku usług 

kurierskich. 

DORADCA ORGANIZACYJNY, 

TRENER BIZNESU 

Ernest
Grasela



• szkolenia i programy rozwojowe w 

zakresie rozwoju kompetencji 

menadżerskich ponad 3000 

godzin

• szkolenia i programy rozwojowe w 

zakresie kompetencji 

sprzedażowych ponad 500 godzin

• szkolenia i programy rozwojowe w 

zakresie Lean Management 

(Metoda 5S, Problem Solving)                            

ponad 300 godzin

Doświadczenie trenerskie
• Zarządzanie zespołem

• Budowanie zespołów

• Coachingowy styl kierowania

• Komunikacja w oparciu 

o Extednded Disc

• Metoda 5S

• Problem Solving

Zakres prowadzonych szkoleń

Dodatkowe osiągnięcia

• Autorski projekt wdrożony na obszarze 

działania woj. podkarpackiego -"Animator 

Sprzedaży" - przygotowanie Trenerów do 

pracy z pracownikami sprzedaży 

bezpośredniej i doradcami klienta w 

ramach Traning on the Job (projektem 

objęto ponad 150 pracowników) – wzrost 

realizacji indywidualnych planów 

sprzedażowych pracowników – przed 

uruchomieniem projektu realizacja 

sprzedaży na poziomie 60-70% 

indywidualnego planu - po treningach 

realizacja planów indywidualnych na 

poziomie od 95% do 110%.

• Wdrożenie metody 5S w ponad 100 

oddziałach firmy, co pozwoliło uzyskać 

oszczędności na poziomie ponad 

1,5 mln zł.

• Coach z akredytacją Internationa Coach

Rederation na pozimie ACC

• Certyfikowany Konsultant Extended Disc

• Lilder projektów Lean Six Sigma na 

poziomie Green Belt

• Coachingowy styl kierowania – wdrożenie 

narzędzi coachingowych dla menedżerów 

na każdym szczeblu zarządzania w Pionie 

Sprzedaży (projekt obejmował ponad 2000 

menedżerów).
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SZKOLENIE

Efektywne spotkania 

w biznesie

1 grupa

Grupa do 15 osób

CO OFERUJEMY W PROPONOWANEJ CENIE

8 500 PLN netto*

*do ceny należy doliczyć 23%VAT

• Przeprowadzenie szkolenia przez akredytowaną, jednostkę szkoleniową

• Pracę trenera przez jeden szkoleniowych i opiekę mailową przez miesiąc po 

szkoleniu

• certyfikat po uzyskaniu przebycie szkolenia

• Materiały szkoleniowe, zgodne z programem szkolenia

• Dostęp do Akademii Mindstream – szkolenia online

• Przejazd trenera oraz nocleg, jeśli szkolenie stacjonarne (sala szkoleniowa 

po stronie Klienta)
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MINDSTREAM zajmuje się zwiększeniem skuteczności zespołów projektowych za pomocą szkoleń, narzędzi i konsultacji. Współpracujemy głównie

z kadrami zarządzającymi i zespołami w średnich i dużych firmach oraz korporacjach. Duży nacisk kładziemy na zrozumienie strategii, potrzeb i celów

naszych Klientów, aby móc zaproponować najskuteczniejsze z możliwych rozwiązań, które przełożą się na lepsze wyniki. Oferta jest kompleksowa

i zawiera szkolenia z zakresu zarządzania projektami, procesami, szkolenia z narzędzi IT oraz interpersonalne, wspierające indywidualny rozwój

pracowników.

Szkolenia jakie mamy w swojej ofercie to przede wszystkim szkolenia certyfikowane od międzynarodowych organizacji szkoleniowych z zakresu

zarządzania projektami i procesami. Ważne jest dla nas, by Klient nie tylko wiedział co wdrożyć, ale również jak to zrobić. Dlatego istotnym elementem

naszej współpracy są konsultacje i wsparcie we wdrożeniach. Zawsze chętnie pomożemy usprawnić proces zarządzania wiedzą, tak by wszystko czego

się nauczono, było optymalnie wprowadzone w życie i zatrzymane w organizacji.

MINDSTREAM zajmuje się również wdrażaniem filozofii Agile. Pakiety wdrożeń i konsultacji są kolejnym elementem naszej oferty, wspierającym

efektywne zarządzanie projektami i procesami w organizacjach Klientów. Dzięki krótkim, sprawdzonym w praktyce formułom usług pomagamy

przenieść efekty szkoleń i dostosować je do specyfiki organizacji tak, aby likwidowały bariery w zarządzaniu, przynosiły korzyści biznesowe

MINDSTREAM jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Współpracujemy z wieloma światowymi organizacjami, by pomagać w podnoszeniu kwalifikacji naszych Klientów i rozwijać ich biznes. Jesteśmy

Akredytowaną Organizacją Szkoleniową ((Accredited Training Organization czyli ATO) w APMG International i PEOPLECERT. Posiadanie statusu ATO

oznacza, że jesteśmy poddawani audytom przez jednostki certyfikujące, a nasi trenerzy stałej recertyfikacji i superwizji. Prowadzimy szkolenia

akredytowane z egzaminami, dając międzynarodowe świadectwo znajomości metodyk, takich jak PRINCE2®, ITIL®, AgilePM®, DevOps®, Change

Management™ czy Facylitacji™. Współpracujemy z organizacją Management 3.0 i prowadzimy licencjonowane szkolenia z tej popularnej tematyki.

MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY



• Możemy pochwalić się ponad 96% zdawalnością egzaminów naszych uczestników, a w przypadku egzaminów z PRINCE2® Foundation i AgilePM®

Foundation prawie 100%.

• Jesteśmy w stanie zorganizować każde szkolenia w języku angielskim, a niektóre również po niemiecku, hiszpańsku, holendersku lub francusku.

CO NAS WYRÓŻNIA?

NASZE WARTOŚCI

GDZIE SZKOLIMY?

Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całej Polski, jak również poza granicami naszego kraju. Szkolenia mogą się odbywać zarówno w salach u Klienta,
jak i w salach zapewnionych przez nas. Dla Klientów, którzy wybierają opcję szkoleń w naszych salach, oferujemy również w standardzie dostęp do pysznej
kawy, herbaty i ciastek, a w przerwie ciepły posiłek.
Zapraszamy również na szkolenia otwarte, które organizujemy regularnie. Aktualny harmonogram naszych szkoleń można znaleźć na
https://mindstream.pl/szkolenia-otwarte/

NASI TRENERZY

Nasi trenerzy i konsultanci to praktycy biznesu. Doskonale wiedzą, jak przekazać wiedzę oraz stworzyć angażującą atmosferę edukacyjną, aby szkolenia były
efektywne, sprzyjały nauce i wymianie doświadczeń. Każdy z naszych trenerów posiada minimum kilkuletnie doświadczenie trenerskie oraz bardzo wysokie
wskaźniki zdawalności egzaminów.

https://mindstream.pl/szkolenia-otwarte/


PROSTY KONTAKT

Z MINDSTREAM5



Zapraszam do współpracy

KINGA MATYSIAK

+48 698 655 108

kinga.matysiak@mindstream.pl

www.mindstream.pl


