
Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte na miarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciem programów unijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%

ZARZĄDZANIE 
SOBĄ W CZASIE

„Porażka w przygotowaniu jest przygotowaniem porażki” słowa 
te, jakże trafnie oddają przygotowanie do pracy niejednego 
sprzedawcy. Szkolenie pozwala zdiagnozować wąskie gardła, 
które doprowadzają do nieusystematyzowanego trybu pracy 
oraz sytuacji wysoce stresowych. Szkolenie wskaże Ci także jak 
usprawnić planowanie sprzedaży, by uniknąć stresu 
nasilającego się wraz z upływem kolejnych dni.

zamknięte Do ustalenia

Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO

Siedziba klienta

15 osób

16h zegarowych
(2 dni po 8h)

—  Dla pracowników działu handlowego z minimum kilkumiesięcznym  
 doświadczeniem w sprzedaży.



#letstalkaboutbusiness

Przygotowując projekty szkoleniowe, najpierw wnikliwie poznaje specyfikę pracy 
szkolonych osób, tak aby ćwiczenia przygotowane na szkolenie były maksymalnie
zbliżone do rzeczywistych sytuacji z pracy uczestników.

Od ponad 17 lat wykonuje zawód trenera biznesu. Oprócz działań szkoleniowych 
jest konsultantem i doradcą biznesowym. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu,
stanowi duże wsparcie w rozwiązaniach biznesowych dla swoich klientów.
Od 2002 roku, kiedy rozpoczęła trenerską drogę zawodową, zrealizowała ponad 
1400 dni szkoleniowych (~ 8400 h szkoleniowych).

Studia wyższe, magisterskie
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Studia podyplomowe 
w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie

Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów menadżerskich i handlowych.
Tworzy indywidualne projekty szkoleniowe, pod kątem potrzeb swoich klientów. 

Karolina Kowalska-Dziubek

CZĘŚĆ 1:
CZAS – SPRZYMIERZENIEC PRACY Z CELEM

 Efektywność w firmie
 -   Nasze mocne słabe strony
 -   Od czego zależy efektywność w pracy?
 -   Sukces efektywnego zespołu a planowanie i zarządzanie czasem
 Analiza własnej efektywności pracy w kontekście zarządzania czasem: 
 -  Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu
 -  Dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samoutrudniania
 -  Wpływ stresu na realizację trudnych zadań – techniki przeciwdziałania

CZĘŚĆ 2:
SKUTECZNE PLANOWANIE CZASU

 Zasady ustalania priorytetów
 -  Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów
 -  Ustalanie własnych priorytetów
 -  Nagła zmiana priorytetów
 Zasady planowania
 -  Metoda ALPEN
 -  Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych 
 -  Kontrola i postępowanie ze sprawami niezałatwionymi
 -  Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
 Organizacja pracy
 -  Błędy w planowaniu/Jak ich uniknąć?
 -  Zasady skutecznego planowania 
 -  Pomocne narzędzia w planowaniu czasu

CZĘŚĆ 3:
 INFORMACJA I ASERTYWNA ODMOWA

 Asertywna odmowa
 -  Rozpoznawanie własnych barier komunikacyjnych 
 -  Dlaczego nie zawsze bronimy swoich praw?
 -  Nauka technik asertywnej odmowy, wyrażania i przyjmowania opinii
 Informowanie – wpływ na oszczędność czasu
 -  Skuteczny sposób na przekazanie informacji i sprawdzenie zrozumienia

CZĘŚĆ 4:
 SYMULACJE ROZMÓW

—  Nauczysz się, jak planowanie pracy może zwiększyć efektywność,
—  Nauczysz się technik efektywnego zarządzania czasem pracy,
—  Dowiesz się, jak efektywnie pracować pod presją czasu i jak zmieścić się z realizacją
 wyznaczonych zadań w czasie, jaki masz do dyspozycji,
—  Sprawnie określisz priorytety i dowiesz się, co zrobić z zadaniami, których pomimo
 wysiłków, nie udało się zrealizować,
—  Zyskasz większy spokój i komfort w codziennej pracy,
—  Uporządkujesz stojące przed sobą zadania.

—  Zwiększysz umiejętność organizowania pracy własnej, tak, aby cele stawiane przed
 uczestnikami były wykonywane sumiennie i terminowo,
—  Czas to zasób ograniczony. Szkolenie pozwoli przeanalizować dzień pracy pod kątem
 priorytetów i ustalić optymalną kolejność wykonywanych zadań,
—  Dzięki szkoleniu poznasz także skuteczne techniki zarządzania priorytetami oraz
 przećwiczysz umiejętność rzetelnego planowania, 
—  Szkolenie ma charakter warsztatowy, podczas różnych ćwiczeń i symulacji uczestnicy
 dowiedzą się, jak skutecznie planować organizację pracy własnej oraz jak być
 asertywnym, gdy „szumy zewnętrzne” zaczynają zakłócać realizowany plan działań.


