
SET DLA

PROFESJONALISTÓW

ZARZĄDZANIE

RÓŻNORODNYM

ZESPOŁEM

SZUKAMY PRACOWNIKÓW

Szkolenie on-line

 



Zapraszamy na 4h intensywny warsztat

online wykorzystujący interaktywną pracę w

wirtualnych pokojach. Podczas warsztatu

koncentrujemy się na prezentacji

różnych Stylów Myślenia. Warsztat jest

również doskonałą okazją do refleksji nad

wyzwaniami w zarządzaniu różnorodnym

zespołem. Podczas warsztatu

wykorzystujemy gry szkoleniowe i

angażujące ćwiczenia.

DLACZEGO WARTO?



4 godzin merytorycznego i praktycznego
szkolenia z zakresu zarządzania. 

Porcję skondensowanej wiedzy do szybkiego
wykorzystania w praktyce. Konkretne
narzędzia, wskazówki i źródła przydatne         
 w pracy z zespołem.

Szczegółową prezentacją stylów myślenia
FRIS  i zastosowanie ich  w praktyce
zarządzania zespołem.

Materiały dla uczestników wraz  z zestawem
przykładowych narzędzi i formularzy.

BEZPŁATNE konsultacje merytoryczne dla
każdego z uczestników szkolenia.

  

 

 

 

CO GWARANTUJEMY?



DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

zarządzających zespołami, które

szukają praktycznych i efektywnych

sposobów na motywowanie 

i kierowanie ludźmi.



Co wpływa na efektywną współpracę i komunikację w
zespole.     
Gra szkoleniowa - „Drzewo genealogiczne”.
Warunki efektywnej współpracy.  

Ludzie z 4 planet – wprowadzenie do Stylów Myślenia. 
Charakterystyka Stylów Myślenia.     
Trudności i wyzwania w zarządzaniu różnorodnym zespołem.
 

Proces FRIS. 
Jak dbać o efektywność zespołu. 
Zagrożenia z deficytu różnych perspektyw

Moduł 1 – Zespół czy grupa:    

 
Moduł 2 – Style Myślenia FRIS:   

Moduł 3 – Efektywność zespołu:    

PROGRAM



MARCIN SZPAK
 

Dyrektor ds. rozwoju w Grupie SET.  Senior Trener, Konsultant,
Coach.  Menadżer  z doświadczeniem w zarządzaniu  zespołami.
Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET®, Szkoły
Trenerów Konsultantów Akademii SET® oraz Szkoły Coachów
Akademii SET®. Przez ponad 5 lat zarządzał zespołami
sprzedażowymi, odpowiadając za aktywną sprzedaż usług na
podległym terenie. Posiada doświadczenie poparte wieloma
referencjami w zakresie rozwoju  kompetencji menadżerskich,
trenerskich  i sprzedażowych. Specjalizuje się w szkoleniach  z
zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich oraz
podnoszenia efektywności kierowników w pracy   z
podległymi zespołami. Duża wiedza i doświadczenie     w pracy   
z menadżerami umożliwia mu skuteczne rozwijanie umiejętności
biznesowych menadżerów. Ponad 10 000 godzin pracy na sali
szkoleniowej w tym ponad 3000 godzin z menadżerami i
liderami.

TRENER



KONTAKT

Klaudia Bernat

Koordynator Projektów SET Biznes®

 

Tel.: +48 883 221 369

E-mail: klaudia.bernat@grupaset.pl 

www.grupaset.pl

http://grupaset.pl/
http://www.grupaset.pl/

