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Szanowni  Państwo, 

Poniżej znajduje się propozycja rozwiązań rozwojowych z zakresu kompetencji trenerskich, dedykowanych 

dla pracowników działu handlowego. Zaproponowane rozwiązania powstały w wyniku wstępnej rozmowy 

z dyrektorem handlowym, panem Krzysztofem Sawińskim i w toku dalszych rozmów mogą ulec 

modyfikacji.  

Kliknięcie na hiperłącza ze spisu treści spowoduje przeniesienie do programów rekomendowanych szkoleń  

i innych szczegółów propozycji. Kliknięcie logotypu na górze strony spowoduje powrót do spisu treści. 

 

Spis Treści: 

I. Różnica, którą dajemy w porównaniu z innymi dostawcami 

II. Doświadczenie w realizacji podobnych projektów 

III. Dwa alternatywne podejścia do projektu 

IV. 3-dniowe szkolenie Train the Trainers 

a. Strona pierwsza programu 

b. Strona druga programu 

V. 6-dniowa Akademia Trenera Sprzedaży 

a. Strona pierwsza programu 

b. Strona druga programu 

c. Strona trzecia programu 

VI. Follow up supewizja on the job 

VII. Rekomendowani trenerzy 

a. Piotr Drozdowski 

b. Konrad Schroeder 

c. Joanna Sajko 

VIII. Success Fee 

IX. Inwestycja – ceny i rabaty 

X. Kontakt 

 

 

Z poważaniem 

Piotr Drozdowski  
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RÓŻNICA, którą oferujemy: 

 

 SUCCESS FEE 

Wynagrodzenie za nasze usługi szkoleniowe proponujemy w opcji SUCCESS FEE – czyli uzależniamy je od oceny 

uczestników. W przypadku niskich ocen, klient nie tylko nie płaci za szkolenie, ale także zwracamy jego koszt 

organizacyjne. Do pierwszego szkolenia wersję Basic Security opcji Success Fee proponujemy gratis.  

 BEZPŁATNY SAMPLING 

Aby dać Państwu możliwość poznania naszych rozwiązań od strony praktycznej, proponujemy BEZPŁATNIE trwającą 

do 2 godzin próbkę wybranego szkolenia. 

FOLLOW UP W POSTACI SUPERWIZJI ON THE JOB 

Każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprosić doświadczonego trenera z naszej firmy jako superwizora na 

jedno z prowadzonych przez siebie szkoleń. Jedno jednodniowe spotkanie superwizyjne dla wybranego uczestnika 

proponujemy bezpłatnie. Pozostali uczestnicy będą mogli skorzystać z 50% rabatu na to rozwiązanie.  

PANEL KLIENTA NA STRONIE WWW 

Otrzymujecie Państwo od nas BEZPŁATNIE przestrzeń dyskową w naszym PANELU KLIENTA, w którym znajdować się 

będą wszystkie dokumenty, ankiety i inne dane powstałe w trakcie współpracy. Do Panelu Klienta można się dostać 

wyłącznie poprzez udostępniony w mailu link. W celu przetestowania rozwiązania, proszę wejść w poniższy link, a 

następnie kliknąć na przycisk z nazwą swojej firmy: PANEL KLIENTA PARTNER TELE.COM 

 PODRĘCZNIK TRENERA  

Statystyczny trener sprzedaży podczas szkoleń używa średnio nie więcej niż 4 technik pracy warsztatowej. 

Tymczasem szkolenia prowadzone z wykorzystaniem niewielkiej liczby ćwiczeń praktycznych są bardziej monotonne 

i znacznie niżej oceniane od tych, do konstrukcji których wykorzystano większą liczbę i różnorodność technik.  

Każdy z trenerów szkolonych przez Business Partners zna i potrafi wykorzystać w praktyce minimum 10 technik pracy 

warsztatowej, które na zakończenie szkolenia otrzyma szczegółowo opisane, wraz z przykładami, w formie 

„Podręcznika Trenera”.  

 
NAJBOGATSZE NA RYNKU ZAPLECZE   

Podczas szkoleń trenerskich wykorzystujemy: profesjonalną kamerę video z wymienną optyką, teleprompter, 
dyktafon,  mikrofon pojemnościowy, mikroporty, tła fotograficzne, oświetlenie studyjne – innymi słowy 
najbogatsze zaplecze multimedialne spośród dostępnych na rynku, co pozwala uczestnikom oswoić się ze sceną  
i stresem powodowanym przez „bycie w świetle jupiterów”. 

 

 

 

https://www.trainyou.pl/strefa-klienta-partner-telecom
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Doświadczenie w ramach realizacji szkoleń trenerskich 

 

Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji prezenterskich i trenerskich 

trenerzy dedykowani do projektu realizowali dla następujących klientów: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W łącznym wymiarze 132 dniu szkoleniowych, rozwijając kompetencje około 900 

osób. 
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Rozwijanie kompetencji trenerskich 

 
Proponujemy dwa alternatywne podejścia do projektu: 

 

Podejście pierwsze: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podejście drugie: 

 

g 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  zbadanie oczekiwań uczestników metodą ankietową / wywiadów 
telefocznicznych 

•  przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia Train the trainers 

•  follow up dla uczestników  

•  raport dla Klienta, podsumowanie projektu 

•  zbadanie oczekiwań uczestników metodą ankietową / wywiadów 
telefocznicznych 

•  Akademia Trenera cz. 1 - przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z 
charyzmatycznych i efektywnych prezentacji 

•  Akademia Trenera cz. 2 - przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z metod 
pracy warsztatowej  

•  Akademia Trenera cz. 3 - przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia 
superwizyjnego 

•  follow up dla uczestników 

•  raport dla Klianta, podsumowanie projektu 
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Train the trainers 

 

 

Szkolenie łączy w sobie elementy szkolenia z wystąpień publicznych ze szkoleniem trenera interaktywnego 
warsztatu. Każdy, kto je ukończy, nie tylko potrafi w sposób spójny i przejrzysty zaprezentować wybrany temat, ale 
także potrafi to zrobić w sposób charyzmatyczny i porywający słuchaczy.  

Szkolenie kończy się indywidualnymi wystąpieniami uczestników przed kamerą, które następnie są odtwarzane  
i szczegółowo omawiane przez trenera i uczestników. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma wszystkie nagrane 
przez siebie materiały audio i video. 

 

Program szkolenia 

Dzień 1 

 Wprowadzenie do szkolenia. 

 8-stopnowy model przygotowywania profesjonalnego szkolenia biznesowego. Uczestnicy poznają model, który 
stosowany w praktyce pozwala skutecznie przygotować się do wybranego tematu oraz przeprowadzić go w 
sposób dopasowany do potrzeb słuchaczy. 

 Jak zbudować zainteresowanie słuchaczy – model 4MAT Bernice McCarthy. Uczestnicy rozpoczynają pracę nad 
szkoleniem, którego fragment przeprowadzą przed kamerą trzeciego dnia, konstruując zachęcający wstęp wg 
modelu 4MAT, grupującego słuchaczy na 4 style poznawcze. 

 Konstruowanie struktury szkolenia. Grupowanie treści na przejrzyste i spójne bloki. Uczestnicy kontynuują 
pracę nad swoim tematem, tworząc spójną strukturę szkolenia i wypełniając ją treścią. 

 Autoprezentacja trenera – w jaki sposób budować swój wizerunek, aby zdobyć autorytet i sympatię słuchaczy. 

 Praca z dyktafonem – 5 sposobów wzbogacania przekazu werbalnego. Każdy z uczestników poznaje mocne 
strony i obszary rozwoju swojego głosu, i uczy się wykorzystywać własny styl do budowania  
i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy w trakcie szkolenia. 

 Komunikacja niewerbalna – budowanie spójnego i wiarygodnego przekazu. Uczestnicy poznają znaczenie 
niewerbalne poszczególnych gestów i uczą się je wykorzystywać w celu podkreślenia znaczenia słów. 

 Dynamika wystąpień publicznych – gesty, mimika, postawa. Pierwsze ćwiczenie z kamerą – uczestnicy 
prezentują te same zdania na 2 różne sposoby niewerbalne. Podczas video-feedbacku dowiadują się, jaki rodzaj 
gestykulacji najlepiej pasuje do ich stylu werbalnego. 

 Metoda walk-stop-talk. Uczestnicy uczą się metody kontrolowania ruchu scenicznego podczas prowadzenia 
szkoleń i prezentacji. 

Dzień 2 

 Powtórzenie dnia pierwszego. 

 Cykl Kolba jako podstawa konstruowania ćwiczeń warsztatowych – uczestnicy poznają metodologię i uczą się 
projektować przykładowe ćwiczenia, rozkładając je na czynniki pierwsze pod względem efektywności 
treningowej. 

 Dyskusja moderowana i dyskusja sokratejska jako podstawowe narzędzia pracy trenera – na konkretnych 
przykładach uczestnicy poznają obydwa narzędzia, ich konstrukcję i oddziaływanie na słuchaczy.  
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 Konstruowanie przez uczestników dyskusji sokratejskiej jako omówienie wybranego ćwiczenia – uczestnicy 
mają za zadanie rozpisać dyskusję sokratejską do wybranego ćwiczenia. 

 Podstawowe narzędzia pracy trenera: jak prowadzić mini-wykład oraz burzę mózgów - na konkretnych 
przykładach uczestnicy poznają obydwa narzędzia, ich konstrukcję i oddziaływanie na słuchaczy. 
Zademonstrowana burza mózgów dotyczy strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkolenia  
i z problematycznymi słuchaczami. 

 Konstruowanie case studies dopasowanych do tematu prowadzonych szkoleń – uczestnicy biorą udział w 
studium przypadku dotyczącym pracy trenera i na tej podstawie uczą się samodzielnie konstruować tę 
technikę, dopasowując ją do odbiorców i zamierzonego celu. 

 Modelowanie przez wzór i anty-wzór – uczestnicy poznają metody modelowania zachowania w formie krótkich 
filmów instruktażowych, na podstawie których mają za zadanie wypisać listę zarówno wzorcowych zachowań 
jak i błędów popełnionych przez bohaterów. Dyskusja na temat dostępnych form modelowania ich skuteczności 
z punktu widzenia pracy warsztatowej. 

Dzień 3 

 Powtórzenie dnia pierwszego i drugiego. 

 Wystąpienia uczestników przed kamerą. Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić przygotowane wcześniej 
wystąpienia i poddać się ewaluacji słuchaczy. Wystąpienia nagrywane są na video, następnie odtwarzane i 
poddawane szczegółowej analizie. 

 Szczegółowy feedback dla każdego udzielany przez trenera oraz pozostałych uczestników. 

 Podsumowanie szkolenia. 
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Akademia Trenera Sprzedaży 
 

Moduł 1:  autoprezentacja i wystąpienia publiczne 

Szkolenie łączy w sobie elementy komunikacji perswazyjnej z elementarną strukturą profesjonalnej prezentacji biznesowej, dzięki 
czemu każdy, kto je ukończy, nie tylko potrafi w sposób spójny i przejrzysty zaprezentować wybrany temat, ale także potrafi to 
zrobić w sposób charyzmatyczny i porywający słuchaczy. Podczas szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość 
skorzystania z feedbacku audio (dyktafon) i video (kamera), dzięki czemu nabyte i przećwiczone narzędzia i techniki ulegną 
wzmocnieniu i utrwaleniu.  

Szkolenie kończy się indywidualnymi wystąpieniami uczestników przed kamerą, które następnie są odtwarzane i szczegółowo 
omawiane przez trenera i uczestników.  

 

Program szkolenia 

Dzień 1 

 Wprowadzenie do szkolenia. 

 Uczestnicy poznają 8-stopniowy model, który stosowany w praktyce pozwala skutecznie przygotować się do 
wybranego tematu oraz przeprowadzić go w sposób dopasowany do potrzeb słuchaczy. 

 Jak zbudować zainteresowanie słuchaczy – model 4MAT Bernice McCarthy. Uczestnicy rozpoczynają pracę nad 
szkoleniem, którego fragment przeprowadzą przed kamerą trzeciego dnia, konstruując zachęcający wstęp wg 
modelu 4MAT, grupującego słuchaczy na 4 style poznawcze. 

 Konstruowanie struktury szkolenia. Grupowanie treści na przejrzyste i spójne bloki. Uczestnicy kontynuują 
pracę nad swoim tematem, tworząc spójną strukturę szkolenia i wypełniając ją treścią. 

 Autoprezentacja trenera – w jaki sposób budować swój wizerunek, aby zdobyć autorytet i sympatię słuchaczy. 

 Metody zapamiętywania treści prezentacji – Mind Mapping. Uczestnicy rozpisują swoje prezentacje na mapy 
myśli, z których będą mogli korzystać podczas swoich wystąpień drugiego dnia. 

 Praca z dyktafonem – 5 sposobów wzbogacania przekazu werbalnego. Każdy z uczestników poznaje mocne 
strony i obszary rozwoju swojego głosu, i uczy się wykorzystywać własny styl do budowania  
i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy w trakcie szkolenia. 

 Komunikacja niewerbalna – budowanie spójnego i wiarygodnego przekazu. Uczestnicy poznają znaczenie 
niewerbalne poszczególnych gestów i uczą się je wykorzystywać w celu podkreślenia znaczenia słów. 

 Podsumowanie pierwszego dnia. 

Dzień 2 

 Powtórzenie dnia pierwszego. 

 Dynamika wystąpień publicznych – gesty, mimika, postawa. Pierwsze ćwiczenie z kamerą – uczestnicy 
prezentują te same zdania na 2 różne sposoby niewerbalne. Podczas video-feedbacku dowiadują się, jaki rodzaj 
gestykulacji najlepiej pasuje do ich stylu werbalnego. 

 Metoda walk-stop-talk. Uczestnicy uczą się metody kontrolowania ruchu scenicznego podczas prowadzenia 
szkoleń i prezentacji. 

 Wystąpienia uczestników przed kamerą. Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić przygotowane wcześniej 
wystąpienia i poddać się ewaluacji słuchaczy. Wystąpienia nagrywane są na video, następnie odtwarzane  
i poddawane szczegółowej analizie. 

 Szczegółowy feedback dla każdego udzielany przez trenera oraz pozostałych uczestników. 

 Podsumowanie szkolenia. 
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Moduł 2:  Techniki i narzędzia pracy warsztatowej 

Celem treningu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi. Przez dwa dni uczestnicy 
poznają najważniejsze techniki i narzędzia profesjonalnego trenera warsztatu, uczą się kontrolować dynamikę procesu 
grupowego na szkoleniu oraz reagować na sytuacje trudne.  

Każda z technik, które poznają uczestnicy, ilustrowana jest przykładem ćwiczenia wdrażanego przez trenera 
prowadzącego, dzięki czemu teorię łatwo jest przełożyć na praktykę. 

Jako podsumowanie szkolenia, każdy z uczestników przygotuje trwające do 30 minut ćwiczenie, które zostanie 
zaprezentowane i poddane ewaluacji podczas sesji trzeciej, superwizyjnej. 

 

Program szkolenia 

Dzień 1 

 Wprowadzenie do szkolenia. 

 Dynamika procesu grupowego podczas szkolenia – omówienie kolejnych 4 faz i wynikających z nich szans i zagrożeń.  

 Cykl Kolba jako podstawa konstruowania ćwiczeń warsztatowych – uczestnicy poznają metodologię i uczą się 
projektować przykładowe ćwiczenia, rozkładając je na czynniki pierwsze pod względem efektywności treningowej. 

 Najważniejsze narzędzia pracy trenera: funkcja energizerów i ice-breakerów – na konkretnych przykładach uczestnicy 
poznają obydwa narzędzia, ich konstrukcję i oddziaływanie na słuchaczy. 

 Dyskusja moderowana i dyskusja sokratejska jako podstawowe narzędzia pracy trenera – na konkretnych 
przykładach uczestnicy poznają obydwa narzędzia, ich konstrukcję i oddziaływanie na słuchaczy.  

 Konstruowanie przez uczestników dyskusji sokratejskiej jako omówienie wybranego ćwiczenia – uczestnicy mają za 
zadanie rozpisać dyskusję sokratejską do wybranego ćwiczenia. 

 Podstawowe narzędzia pracy trenera: jak prowadzić mini-wykład oraz burzę mózgów - na konkretnych przykładach 
uczestnicy poznają obydwa narzędzia, ich konstrukcję i oddziaływanie na słuchaczy. Zademonstrowana burza 
mózgów dotyczy strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkolenia i z problematycznymi słuchaczami. 

 Konstruowanie case studies dopasowanych do tematu prowadzonych szkoleń – uczestnicy biorą udział w studium 
przypadku dotyczącym pracy trenera i na tej podstawie uczą się samodzielnie konstruować tę technikę, dopasowując 
ją do odbiorców i zamierzonego celu. 

 Podsumowanie pierwszego dnia. 

Dzień 2 

 Powtórzenie dnia pierwszego i drugiego. 

 Najważniejsze narzędzia pracy trenera: symulacja improwizacyjna i interpretacyjna jako potężne narzędzie 
utrwalania wiedzy – konstruowanie symulacji przez uczestników, według wzoru zobrazowanego przez trenera. 

 Modelowanie przez wzór i anty-wzór – uczestnicy poznają metody modelowania zachowania w formie krótkich 
filmów instruktażowych, na podstawie których mają za zadanie wypisać listę zarówno wzorcowych zachowań jak  
i błędów popełnionych przez bohaterów. Dyskusja na temat dostępnych form modelowania ich skuteczności z 
punktu widzenia pracy warsztatowej. 

 Najważniejsze narzędzia pracy trenera: gra decyzyjna i strategiczna. Rozłożenie na czynniki pierwsze przykładowych 
gier stosowanych podczas szkoleń. 

 Najważniejsze narzędzia pracy trenera: wizualizacja projekcyjna, asocjacyjna i dysocjacyjna. Trener demonstruje 
narzędzie oraz jego impact na odbiorców. Dyskusja na temat technik wizualizacyjnych stosowanych w celach 
motywacyjnych w psychologii sportu oraz ich wpływu na osiągane rezultaty.  

 Konstruowanie scenariusza profesjonalnego warsztatu biznesowego. Trener demonstruje przykładowy scenariusz 
szkolenia, według którego uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować własne scenariusze na ostatnią sesję. 

 Podsumowanie szkolenia. 
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Moduł 3: Superwizja 

Dwudniowa sesja pełniąca rolę egzaminu dopuszczającego do otrzymania dyplomu trenera. Każdy z uczestników ma do 
przeprowadzenia i omówienia z grupą ćwiczenie przygotowane przy wykorzystaniu jednego z poznanych podczas szkolenia narzędzi. 
Wystąpienie każdego z uczestników jest nagrywane na video i poddawana papierowej ewaluacji (ankiety ewaluacyjne wykorzystywane 
podczas prawdziwych szkoleń) przez trenera prowadzącego i uczestników. Niezależnie od ankiet ewaluacyjnych, każdy z uczestników 
otrzymuje szczegółowy ustny feedback od trenera prowadzącego oraz pozostałych uczestników Akademii. 

 

Program szkolenia 

Dzień 1 

 Wprowadzenie do sesji superwizyjnej. Przypomnienie najważniejszych informacji z poprzednich sesji szkoleniowych. 

 Wystąpienia indywidualne uczestników – trener prowadzący staje się uczestnikiem, a uczestnik poddawany 
superwizji przejmuje na 30 minut kontrolę nad grupą, mając za zadanie przeprowadzić przygotowane wcześniej 
ćwiczenie wraz z jego omówieniem i grupowym wyciągnięciem wniosków. Wystąpienia nagrywane są na video. 
Zadaniem grupy jest w tym czasie zaaranżować jedną z potencjalnie trudnych sytuacji, z którą trener będzie musiał 
sobie poradzić. 

 Odtworzenie nagrania video. Omówienie przebiegu ćwiczenia. Uczestnik poddany superwizji otrzymuje szczegółową 
informację zwrotną na temat swojego wystąpienia i zaobserwowanych w jego trakcie swoich mocnych stron oraz 
obszarów rozwoju   

 Posumowanie pierwszego dnia. 

Dzień 2 

 Ciąg dalszy wystąpień uczestników. 

 Podsumowanie całej akademii, wręczenie dyplomów. 
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Follow up – superwizja on the job 

 

W ramach superwizji on the job, każdy z uczestników projektu będzie mógł 

wykorzystać jednego z naszych trenerów jako asystenta/superwizora na prowadzonym 

przez siebie szkoleniu. Podczas takiej sesji, trener superwizor ma za zadanie 

obserwować uczestnika w trakcie prowadzonego przez niego szkolenia, a także służyć 

radą w trakcie i feedbackiem na zakończenie. 

Z tej opcji Klient może skorzystać w terminie do 60 dni od daty ostatniego 

przeprowadzonego szkolenia w ramach projektu. 
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TRENERZY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Drozdowski 

Założyciel i dyrektor zarządzający konsorcjum szkoleniowego Business Partners, trener biznesu, mówca 
motywacyjny.  
Ponad 16 lat doświadczenia w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń indywidualnych i grupowych. Trener 
trenerów, ekspert w dziedzinie edukacji dorosłych – prowadził szkolenia z teorii i praktyki efektywnego 
nauczania dla trenerów, nauczycieli oraz mentorów. Autor kilkudziesięciu szkoleń o tematyce sprzedażowej  
i HR.  

Wykładowca na podyplomowych studiach Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  

Współpracował z międzynarodowymi firmami doradczo-szkoleniowymi w zakresie przygotowywania  
i wdrażania projektów edukacyjnych dla wszystkich poziomów organizacji dla firm z branży IT, medycznej, 
produkcyjnej, finansowej, telekomunikacyjnej, FMCG, energetycznej a także jednostek budżetowych Skarbu 
Państwa.  

Prowadził szkolenia dla pracowników takich firm, jak: Auchan Retail Polska, TVN, PGE Polska Grupa 
Energetyczna, Enea, Nokia Poland, Orlen Gaz, Ceramika Tubądzin, Bank BPH, Nordea Bank, Sanitec Koło, Grupa 
Pracuj, Fresenius Medical Care, EGB Investments i wielu innych. 

Wykształcenie: 

Mgr Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizacje: Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi, Reklama i Marketing. 

Przygotowanie specjalistyczne: 

 Absolwent Szkoły Trenerów Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych akredytowanej przez Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne  

 Master NLP  

 Terapeuta - Praktyk NLP  

 Akredytowany Konsultant Insights Discovery ® 

 Akredytowany Konsultant Belbin Team Role ® 

 Absolwent licznych szkoleń i kursów trenerskich w Polsce i Wielkiej Brytanii 
 

Kliknij PLAY aby obejrzeć fragment prezentacji 

https://youtu.be/axLiDjDWGE8
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Joanna Sajko-Stańczyk 

Psycholog, certyfikowany coach (ACC ICF), trener, ekspert komunikacji międzypłciowej, doradca kariery, wykładowca 
akademicki. Osobiście przeszkolona przez Johna Gray’a („Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus”) w jego Instytucie w 
Las Vegas z zakresu executive, business i life coachingu. Jako jedyny psycholog w Polsce posiada certyfikat uprawniający ją 
do pracy jego metodami. W zakresie różnic płciowych w kontekście naukowym współpracuje z dr Anne Moir („Płeć 
mózgu”). Autorka cyklu spektakli edukacyjnych „Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus” - pierwszej w Polsce 
dydaktycznej i zarazem humorystycznej adaptacji bestsellera Johna Gray’a. Certyfikowany Trener Neurolingwistycznego 
Programowania z zakresu rozwoju osobistego oraz zaawansowanej komunikacji. Od 11 lat projektuje i prowadzi szkolenia 
otwarte oraz szkolenia dla firm w zakresie: psychologicznych różnic płciowych w życiu zawodowym i osobistym, 
umiejętności menagerskich, tworzenia i wdrażania kultury coachingowej, radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem 
Mindfulness oraz TRE – Trauma Releasing Exercises.  Prowadzi sesje coachingowe indywidualne oraz team- coaching. W 
trakcie swoich zajęć łączy naukową wiedzę z zakresu badań nad płcią mózgu z praktycznymi metodami działania w sferze 
biznes- i life-coachingu, terapii oraz neurolingwistyki. Posiada doświadczenie w ocenie kompetencji trenerów (juror 
komisji oceniającej w MS Team) oraz przedsiębiorców (członek licznych komisji konkursowych i rekrutacyjnych w 
projektach POKL). 

Od 2008 roku jest prezesem Fundacji La Loba (www.laloba.eu) realizującej projekty unijne oraz projekty autorskie 
związane z rozwojem osobistym i zawodowym kobiet. Szkoliła pracowników wszystkich szczebli firm z branży: 
motoryzacyjnej, edukacyjnej, wojskowej, medycznej, produkcyjnej, budowlanej, administracji państwowej, NGO. 

Autorka wielu publikacji oraz książki „Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudować dobre relacje w pracy”. Ekspertka w 
programie Ewy Drzyzgi „Rozmowy w toku”. Prywatnie pasjonatka żeglarstwa, narciarstwa, tańca, i motoryzacji, kochająca 
żona i dumna mama Cypriana i Ali. 

 Wykształcenie: 

 Mgr Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizacje: Zarządzanie 
Zasobami Ludzkim 

 Licencjat Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 

Przygotowanie specjalistyczne: 

 Executive, Business i Life Coach  Mars Venus Institute w Las Vegas. 

 Certyfikat w zakresie „Gender mainstreaming   in operations” Holandia. 

 Certyfikacja w zakresie TRE – Trauma Releasing Exercises - uwalnianie traumy, stresu i emocji (I stopień) 

 Ukończony program „Power of Coaching” w Centrum Life Coachingu Polska 

 Akredytowany Coach Internation Coach Federation 

 Licencjonowany Trener  NLP i Personal Coach Instytutu Coachingu i Psychologii Biznesu 

 Rekomendacja superwizorów Ploskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 Liczne kursy i szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji trenerskich, coachingowych i terapeutycznych  

Kliknij PLAY aby obejrzeć fragment prezentacji 

https://youtu.be/TKHSigkjvI0
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Konrad Schroeder 

Trener biznesu, dyplomowany coach. 

Działalność szkoleniową prowadzi od 2005 roku realizując programy szkoleniowe z zakresu rozwijania 
kompetencji psychospołecznych. Pracuje w oparciu o metody aktywnej edukacji, bazując na przekonaniu, iż 
najcenniejsza jest wiedza zdobyta empirycznie. W oparciu o brzmienie tej zasady działa na rzecz rozwoju 
kompetencji osobistych swoich klientów, tak poprzez treningi grupowe jak i indywidualne konsultacje.  

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania dedykowanych dyrektorom placówek 
oświatowych na Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. 

Pracował między innymi w ogólnopolskim wydawnictwie, firmach event’owych, kierował poradnią promocji 
zdrowia, gdzie szkolił nauczycieli i współtworzył społeczne kampanie prozdrowotne.  

Poza działaniami szkoleniowymi, swoje kompetencje interpersonalne wykorzystuje, także w obszarze 
przygotowania i koordynacji realizacji eventów –  konferencji, kampanii społecznych, wydarzeń kulturalnych, 
targów i zawodów sportowych oraz koncertów.  

W gronie Klientów, dla których miał przyjemność prowadzić projekty rozwojowe znaleźć możemy firmy: Astra 
Zeneca, LSI Software, Specjalną Łódzką Strefę Ekonomiczną, Uniqa, Asseco Polska, Narodowe Centrum 
Kultruty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, PKO BP, KGHM Polska Miedź, 
PZU, Ambasada Nowej Zelandii, Hamilton Sundstrand Wrocław - United Technologies Company, Poczta Polska, 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Coats Polska. 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Łódzki, kierunek: Psychologia, specjalizacja: „Doradztwo zawodowe i organizacja” – 2006 rok. 

Przygotowanie specjalistyczne: 

 Absolwent studiów podyplomowych Coaching w życiu i biznesie - Wyższa Szkoła Menadżerska w 
Warszawie 

 Trener warsztatu – Szkoła Trenerów w Laboratorium Edukacji i Psychoedukacji 

 Absolwent licznych kursów i szkoleń podnoszących kompetencje trenerskie 
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Każde ze szkoleń ujętych w ofercie proponujemy w dwóch wariantach 

Success Fee: 

 

Success Fee Full Security 

W przypadku, jeśli dane szkolenie zostanie ocenione w ankietach 

ewaluacyjnych w przedziale 4.0 – 4.5 (w skali 1 – 6), jedyny koszt, jaki 

ponosi Państwa firma to koszt materiałów i rekwizytów wykorzystanych 

podczas szkolenia (10% wartości szkolenia).  

Jeśli szkolenie zostanie ocenione poniżej 4.0, nie ponosicie Państwo  

z tytułu szkolenia żadnych kosztów. 

Jeśli szkolenie ocenione zostanie poniżej 3.0 – dodatkowo przysługuje 

Państwu refundacja udokumentowanych kosztów organizacji szkolenia (sala 

szkoleniowa, catering) do kwoty 2000 PLN netto. 

 

Success Fee Basic Security 

W przypadku, jeśli dane szkolenie zostanie ocenione w ankietach 

ewaluacyjnych poniżej 5.0 (w skali 1 – 6), przysługuje Państwu rabat w 

wysokości 20% wartości szkolenia.  
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Inwestycja 

 

 

 

 

 ceny zawierają dojazd trenera/konsultanta na miejsce zlecenia 

 ceny zawierają przygotowanie materiałów szkoleniowych, certyfikatów oraz korzystanie 
ze wszystkich wykorzystanych na szkoleniach rekwizytów 

 ceny zawierają wszystkie materiały audio i video nagrane przez uczestników w trakcie trwania 
projektu 

 cena pierwszego szkolenia zawiera opcję SUCCESS FEE BASIC SECURITY 

 ceny nie zawierają zakwaterowania i wyżywienia dla trenera/konsultanta na miejscu zlecenia 

 ceny nie zawierają opcji SUCCESS FEE FULL SECURITY, która stanowi dodatkowe 10%  wartości 
inwestycji 

 

Do wszystkich cen należy dodać obowiązujący podatek VAT. 

 

1. Opcja 1 – szkolenie Train the Trainers dla grupy liczącej do 10 uczestników 

13.200 PLN / 3 dni (4.400 za dzień) 

2. Opcja 2 – Akademia Trenera Sprzedaży dla grupy liczącej do 10 uczestników 

24.600 PLN / 6 dni (4.100 za dzień) 

3. Follow up w postaci superwizji on the job 

Pierwsza osoba – gratis. Każda kolejna osoba 2.000 PLN – rabat 50% = 
1.000 PLN 
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Kontakt 

 

Business Partners 

Ul. Lutomierska 109a/6 

91-046 Łódź 

Tel.: +48 697 597 888 

www.trainyou.pl 

office@trainyou.pl 

 

Opiekun Klienta:  

Piotr Drozdowski 

Tel.: +48 697 597 418 

piotr.drozdowski@trainyou.pl 
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