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Poczuj, bo chcę Wam opowiedzieć o kompetencjach miękkich, o zasobach, o
negocjacjach, o sztuce komunikacji, o znaczeniu relacji w firmie, o ich wpływie na
funkcjonowanie firmy.
Biznes, bo chcę Wam pokazać znaczenie struktur, procedur, „żywych” dokumentów, na
których pracuje firma.
Poczuj Biznes™, bo prowadzenie firmy to kompetencje twarde i miękkie, które się
przenikają i wpływają na siebie wzajemnie. Mówienie tylko o twardych lub tylko o miękkich
nie pozwoli dostrzec całości. Tylko synergia dwóch równoważnych obszarów pozwoli
Poczuj Biznes™!!!
Inicjatywa Poczuj Biznes™ jest wynikiem mojej pasji do biznesu. Powstała na bazie mojego
ponad 20-letniego doświadczenia biznesowego, twardej wiedzy merytorycznej, własnych
przeżyć i doświadczeń. Sukcesy, które odniosłam i porażki, z którymi się zmierzyłam w
trakcie prowadzenia własnej firmy są fundamentem, na którym dziś buduję skuteczny
Biznes.
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Przez lata swojej działalności biznesowej miałam okazję współpracować z szerokim
gronem osób zarządzających przedsiębiorstwami. Jako coach wspomagałam kadrę w
rozwijaniu zasobów. Jako ekspert ds. zarządzania współtworzyłam w firmach procedury.
Na bazie zdobytych doświadczeń wypracowałam model działania, który stanowi
połączenie twardej wiedzy oraz miękkich umiejętności. Tylko synergia tych dwóch
równoważnych obszarów pozwala osiągnąć satysfakcję i sukces finansowy.
Inicjatywa Poczuj Biznes™ to autorski program – cykl spotkań - postrzegania biznesu z
dwóch perspektyw jednocześnie oraz stworzenie przestrzeni do swobodnej wymiany
doświadczeń i rozwiązywania problemów biznesowych.
Poczujcie korzyści jakie z tego płyną.

Zapraszam serdecznie,

Alicja Majkowska
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Dla kogo:


Właścicieli firm, Prezesów,



Kadry zarządzającej,



Pracowników działu HR, Handlowców.

Grupa maksymalnie 8 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Korzyści:
Otrzymasz:


Narzędzia coachingowe do podejmowania strategicznych działań,



Narzędzia coachingowe pomocne przy działaniach biznesowych,



Narzędzie coachingowe - 4 kroki skutecznych rozmów i negocjacji,



Zestaw materiałów szkoleniowych,



Praktyczną wiedzę,



Indywidualną sesję coachingową,



Certyfikat.

Doświadczysz:


Znaczenia miękkich kompetencji w świecie twardego biznesu,



Różnicy pomiędzy „rozumiem”, a „czuję” biznes,



Wpływu procedur na funkcjonowanie firmy,



Wpływu umiejętności miękkich na wynik finansowy,



Znaczenia i rangi umiejętności miękkich w zarządzaniu firmą,



Korzyści efektywnego i zrozumiałego dla pracowników zakresu obowiązków i
odpowiedzialności,



Korzyści wynikające ze wspólnego / zespołowego budowania struktur i procedur.

Będziesz umiał:


Zidentyfikować problemy firmowe z poziomu kompetencji miękkich,



Zastosować narzędzia coachingowe w codziennym życiu biznesowym,



Stworzyć zakres obowiązków efektywny dla Ciebie i pracownika,



Zidentyfikować zasoby pracownika,



Ułożyć żywą strukturę Twojej firmy.
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PROGRAM WARSZTATÓW
Cykl warsztatów Poczuj Biznes™ składa się z 3 spotkań, każde po 6 godziny (łącznie 18
godzin)
Spotkanie 1: Bilans Załogi


Kim jestem, kim jest mój pracownik?



Umiejętności i kompetencje – Aktywa firmy



Efektywność – zielone przestrzenie



Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

Spotkanie 2: Działaj jak coach – narzędzia coachingowe w codziennym biznesie


Jak mój klient „prawie” stracił 8 mln - case study



Pętla emocjonalna = wróg biznesu



Pracownicy, klienci, negocjacje, pieniądze – największe gniazda emocjonalne



4 kroki do rozwiązania problemu

Spotkanie 3: RZiS – rachunek zespołu i skuteczności


Wektory działania i model biznesowy



Strategia i skuteczność



Gdzie jest moja kasa?



Struktura organizacyjna i procedury
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Metody prowadzenia warsztatów:


Case study,



Praca i ćwiczenia w zespole,



Analizy przypadku,



Dyskusje,



Coaching,



Mini wykłady – krótkie zakresy tematyczne.

Koszt warsztatów:
Cykl 3 spotkań oraz indywidualna sesja coachingowa: 4 200 PLN netto (+23% VAT)
Grupa maksymalnie 8 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Termin

Miejsce

II edycja – cykl 3 warsztatów

Poznań

19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
Zajęcia od 10:00 do 16:00
+ indywidualna sesja coachingowa

Zgłoś się już dziś! (formularz zgłoszeniowy) https://docs.google.com/forms/d/1f8Ug2eKxHOThplMNEjAUTGZESbOXYxz3ACqnWfMCcs/edit
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