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Oferta spotkań szkoleniowych i
warsztatowych

Tomasz F. Grzelak
Podczas moich szkoleń, najważniejsze są dla mnie wartości
jakie wprowadzam do życia uczestników. Dzielę się wiedzą
teoretyczną i praktyczną zdobytą w ciągu mojego życia.
Nauczyciel daje wiedzę, Trener umiejętności, Coach odkrywa
potencjał, Konsultant daje rozwiązania, Terapeuta
diagnozuje. To wszystko razem tworzy mnie - PeopleHelper
Moje najważniejsze
wartości, to:
• Odpowiedzialność
• Uczciwość

Preferuję cztery główne metody pracy grupowej i
indywidualnej:
1. Coaching ( Life i Business )
2. Doradztwo
3. Terapia RTZ

• Rozwój
• Szacunek
• Solidność

4. Ego Management System
W zależności od Twoich potrzeb możesz wybrać to, czego
potrzebujesz lub skontaktować się ze mną i razem dobierzemy
sposób dotarcia do Twojego celu ...
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Ile to kosztuje?

Coaching i jego narzędzia bedą działać i osiągniesz swój cel,
jeśli wykażesz pełne zaangażowanie. Jeśli uznasz, że nie było
warto, to w ciągu 7 dni od naszego spotkania masz gwarancje
zwrotu kwoty.
• Life Coaching, to inwestycja 550 zł za jedną sesje 50 min. 490
zł w pakiecie 12 sesji. Powyżej tego pakietu, ceny do ustalenia
indywidualnego.
• Terapia RTZ, sesja trwająca 90 min, to inwestycja 370 zł za
jedną sesję.
• Business Coaching, to inwestycja 1100 zł za 90 min sesji przy
conajmniej 6 sesjach.
• Doradztwo indywidualne, to inwestycja 450 zł za sesję
trwającą 60 min. Pakiet powyżej 6 sesji - 410 zł za sesję.
• Szkolenia i warsztaty ustalam indywidualnie w zależności od
potrzeb, tematu ,celu oraz miejsca.

Co może być
tematem sesji
Coachingowej?

Tematy sesji coachingowych zależą od Ciebie i tego jaki masz
cel w życiu. Narzędzia coachingowe są pomocne w osiagnięciu
tego celu, lecz to Ty decydujesz jak szybko i jak daleko będziesz
się przemieszczać. Aby wyruszyć należy wystawić nogę i
postawić pierwszy krok - wykonać do mnie telefon w celu
umówienia się na pierwszą sesję.
• Brak czasu, czyli zarządzanie sobą w czasie
• Wyznaczenie i osiąganie celów życiowych oraz zawodowych
• Uporządkowanie wartości życiowych
• Zmiana w karierze zawodowej
• Osiągnięcie równowagi w życiu
• Rozwój osobisty
• Tworzenie planów i strategii osiągania celów
• Asertywność
• Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych
• Zarządzanie inteligencją emocjonalną
• Rozwijanie własnej kreatywności i pomysłowości
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Co może być
tematem
doradztwa?

W procesie nieustających zmian na r ynku i w
przedsiębiorczości niezbędna jest modernizacja systemu
zarządzania. Wysoki poziom zapotrzebowania na informacje i
rosnąca liczba osób w świecie Social Media skłania do ciągłej
weryfikacji stanu przedsiębiorstwa.
• Personal Branding
• Marka przedsiębiorcy w Social Media
• Skuteczna rekrutacja pracowników
• Zwiększenie poziomu dochodów w biznesu
• Przygotowanie i prowadzenie projektów
• Zarządzanie zespołem sprzedażowym
• Rozwiązywanie konfliktów
• Rozwój kreatywności w zespole

Co może być
tematem szkoleń

Szkolenia przygotowują Ciebie i Twój zespół do efektywnego
zarządzania .Podnoszą jakość Twojego życia i wnoszą do niego
najcenniejsze wartości.
• Racjonalna Terapia Zachowań
• W co grają ludzie? Znasz zasady gry?
• Skuteczne działanie
• Doskonalenie swoich umiejętności
• Porozumienie bez przemocy
• Osobowość, a przedsiębiorczość
• Ukryta perswazja
• Ego Management System
• Stwórz Markę, która zachęci do ...
• Zostań rekinem giełdowym
• Droga do zysków i satysfakcji
• Pełna moc bez granic
• Chcesz mieć jakość, czy wybierasz jakoś?
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Co może być
tematem EMS?

Ego Management System to wyznaczanie drogi, w trakcie
przebywania której nauczysz się żyć tak, żeby umieć sobie
poradzić ze wszystkim, co pojawi się w Twoim życiu. Bądź
obecny Tu i Teraz.
• Czym jest psychologia sukcesu?
• Twoje role życiowe
• Time Management
• Inteligencja emocjonalna
• Kim musisz się stać, aby osiągnąć to, czego pragniesz?
• Stwórz najlepszą wersje siebie
• Modelowanie własnego geniuszu

Social Media
Facebook

Teraz czas na kolejny krok. Twój krok. Przed Tobą znajduje się
wyróżniająca się na rynku oferta , z której zaciekawił Cię już
nie jeden temat. Skontaktuj się ze mną a ustalimy termin
naszego spotkania podczas, którego omówimy konkretne cele.

Tomasz F. Grzelak
Twitter
@tomaszgrzelak

Z poważaniem
Tomasz F. Grzelak

Instagram
TomaszFgrzelak
You Tube
Tomasz F. Grzelak

4

