BUSINESS TRAINER & COACH - Oferta szkolenia

WITAJ!
Jeżeli pragniesz rozwijać kompetencje swoje lub swoich pracowników to wiedz, że Korporacja Umiejętności
ARKA powstała właśnie dla Ciebie. Naszym najważniejszym celem jest wspieranie uczestników naszych
szkoleń w trwałym budowaniu kompetencji.

Statystyki dotyczące efektywności szkoleń są jednak niepokojące! Tylko 15% uczestników pod wpływem
szkolenia dokonuje faktycznej zmiany. Kolejne 15% niczego nie zmienia, niczego się nie uczy. Jakby byli
w zupełnie innym miejscu… Pozostałe 70% to ci, którzy zmotywowani szkoleniem, próbują coś zmienić, ale
szybko się poddają. Zapominają czego się nauczyli, lub zniechęcają się po pierwszej porażce.

Od wielu lat staramy się te statystyki zmieniać. Chcemy by każdy z uczestników naszych szkoleń

zbudowałszybko i trwale kompetencje, które ułatwią mu społeczne i zawodowe funkcjonowanie. Poniżej
znajdziesz trzy wskazówki, jak przygotować się do projektu szkoleniowego aby dokonać pozytywnej i trwałej
zmiany:

Wybierz najskuteczniejszą metodę, firmę, trenera
Wybierz najlepszą metodę. Jeżeli chcesz uniknąć zasypiania na krześle, wybierz szkolenia prowadzone
aktywizującymi metodami warsztatowymi. Wybieraj wyłącznie trenerów – praktyków, mogących wykazać

się sukcesami w obszarze szkolenia. Bierz pod uwagę wyłącznie oferty sprawdzonych na rynku firm, takich
które nie odwołają wydarzenia dwa dni przed jego datą z powodu braku uczestników.

Przygotuj się przed szkoleniem
Zastanów się czego najbardziej potrzebujesz od szkolenia. Czego chcesz się dowiedzieć, nauczyć, jakie

zachowanie zmienić. Zapisz swoje cele. Jeżeli wybrałeś nasze szkolenie wypełnij przygotowaną przez nas

ankietę przed-szkoleniową i doprecyzuj swoje oczekiwania. Zorganizuj sobie czas tak, żeby nic nie
rozpraszało Cię w trakcie szkolenia.

Zadbaj o follow-up
Nasze metody szkoleniowe zostały dobrane w taki sposób aby uczestnik mógł otrzymać jak największą
dawkę wiedzy w krótkim czasie. Niestety nawet najlepsze szkolenie niewiele zmieni, jeżeli nie wpisze się
ono w szerszy program. Zaplanuj, jak zadbasz o trwałość zmiany i jak ocenisz jej efekty. Podręcznik szkolenia
zawiera konkretne propozycje działań, które pomogają wprowadzić pozytywne nawyki. Czasem jeden
pomysł, technika, może zmienić sytuację o 180 stopni. Warto wracać do notatek po szkoleniu.

Naszą misją jest wspieranie uczestników naszych szkoleń w pozytywnej i trwałej zmianie. W razie
dodatkowych pytań lub jakichkolwiek innych potrzeb napisz do nas na office@ark-skills.com lub zadzwoń
na numer +48 723 347 350.
Zespół ARK Skills Corporation
Copyright© Ark-Skills Corporation (Korporacja Umiejetnosci Arka). All rights reserved. More at www.ark-skills.com, office@arkskills.com

Turn your dream into challenge!

BUSINESS TRAINER & COACH - Oferta szkolenia

OPIS SZKOLENIA
Ten sześciodniowy, intensywny kurs jest jedyną tego rodzaju propozycją na rynku szkoleniowym. Uczestnik
w ciągu tygodnia zdobywa dwie bardzo atrakcyjne kompetencje dydaktyczne: coachingu managerskiego
oraz warsztatowego szkolenia osób dorosłych. Metodycznie kurs opiera się na dwóch sprawdzonych
programach rozwojowych:
W zakresie coachingu uczestnik realizuje prestiżowy program „Coaching Clinic” , amerykańskiej organizacji
Corporate Coach U. Zdobywa uprawnienia do prowadzenia coachingu managerskiego, potwierdzone
respektowanym przez korporacje na całym świecie certyfikatem.

W zakresie kompetencji trenera biznesu uczestnik realizuje skondensowany program Szkoły Trenerów
Biznesu realizowanej wcześniej w ramach projektu Akademii Mistrzów Treningu. Uczestnik otrzymuje

Europejski Certyfikat Trenera Biznesu potwierdzający zdobycie umiejętności prowadzenia szkoleń na
poziomie IV EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji).

Cele kursu
•

Zdobędziesz wiedzę, niezbędną do samodzielnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń
wewnętrznych, zewnętrznych, otwartych i zamkniętych.

•

Zdobędziesz umiejętność prowadzenia coachingu managerskiego.

•

Uzyskasz możliwość praktycznego, warsztatowego przećwiczenia zdobytych umiejętności w trakcie
szkolenia.

•

Stworzysz plan rozwoju własnej kariery w zawodzie trenera biznesu.

•

Otrzymasz Europejski Certyfikat Trenera, zgodny z EQF na poziomie 4, wraz z suplementem
potwierdzającym twoje umiejętności w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

•

Uzyskasz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat – „Coaching Clinic” Corporate Coach U, potwierdzający
zdobycie kompetencji coachingu managerskiego.

•

Uzyskasz możliwość odpłatnej praktyki, poprzez przygotowywanie i współprowadzenie szkoleń
organizowanych przez ARK – Skills Corporation.

•

Przeprowadzisz dogłębną analizę własnych zasobów i deficytów, oraz profilu osobowości dzięki
profesjonalnym testom psychometrycznym.

•

Nawiążesz atrakcyjne kontakty i uzyskasz polecenia w środowisku trenerskim.

•

Otrzymasz realne wsparcie w organizacji własnych warsztatów i szkoleń.

Zależy nam, by każdy uczestnik ukończył kurs z gotowym, zaplanowanym w każdym szczególe, autorskim
szkoleniem, które mógłby przeprowadzić w formule otwartej lub zamkniętej!
Copyright© Ark-Skills Corporation (Korporacja Umiejetnosci Arka). All rights reserved. More at www.ark-skills.com, office@arkskills.com

Turn your dream into challenge!

BUSINESS TRAINER & COACH - Oferta szkolenia

HARMONOGRAM
Kurs składa się z sześciu intensywnych dni – 60 godzin. ( w trakcie każdego dnia 8 godzin zajęć
warsztatowych + 2 godziny pracy indywidualnej ) , zaawansowanej pracy przed-szkoleniowej i po-

szkoleniowej. Pierwszy dzień przygotowuje uczestników do roli trenera i coacha poprzez prace nad
samoświadomością, zdefiniowanie swoich zasobów, deficytów oraz luki kompetencyjnej. W kolejnych dwóch
dniach uczestnik realizuje certyfikowany program szkolenia dla coachów – Coaching Clinic®, a w kolejnych

intensywny program szkoły trenerskiej. Kurs kończy się egzaminem w postaci przeprowadzenia przez
uczestnika etiudy trenerskiej lub demo rozmowy coachingowej.
•

Dzień 1 – Odkrywanie potencjału coacha/trenera.

•

Dzień 2 – Coach biznesu– Certyfikowane szkolenie Coaching Clinic®

•

Dzień 3 – Coach biznesu – Certyfikowane szkolenie Coaching Clinic®

•

Dzień 4 – Trener biznesu – Projektowanie szkoleń

•

Dzień 5 – Trener biznesu – Prowadzenie i ewaluacja szkoleń

•

Dzień 6 – Trener biznesu – Egzamin praktyczny

Kurs Trener i Coach Biznesu polecamy:
•

Osobom pragnących zdobyć nowy atrakcyjny zawód trenera biznesu.

•

Osobom zamierzającym postawić swoje pierwsze kroki w roli coacha.

•

Trenerom – praktykom, pragnących uzupełnić wiedzę.

•

Trenerom wewnętrznym w organizacjach.

•

Menadżerom pragnącym efektywnie rozwijać swoje zespoły.

•

Specjalistów HR pragnących samodzielnie prowadzić szkolenia lub coaching.

•

Ekspertom pragnącym uatrakcyjnić swoje wystąpienia, wykłady i szkolenia.

•

Przedsiębiorcom pragnącym efektywniej rozwijać swoje zespoły.
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PROWADZENIE
Marcin Sebastian Rogowski
Szkolenie prowadzi Marcin Sebastian Rogowski, jeden z czołowych trenerów rozwoju osobistego w Polsce

Szkolił takie firmy jak: Astra Zeneca, Play, Grupa Nowy Styl, RR Donnelley Europe, ORBIS S.A., Grupa ACCOR, SPS

Handel S.A., MCKB, Bramy Wiśniowski, Selena S.A., Danfoss Poland, Grupa LOTOS, Kopalnia Soli Wieliczka S.A., PK
Components, Adampol S.A., Hussar Gruppa S.A., Sheraton Hotels, Brytyjsko - Polska Izba Handlowa, 9livesdata

Poland, JBB, Integer S.A., Best Western Hotels, Sofitel Hotels, Mercure Hotels, Nidec Motors, Carrefour, Makro,
Polpharma, Kinnarps, Wilson & Brown, Klepierre Poland, Polar Logistics, Bireta, Duka Shops, Aluprof S.A., Nord

Logistic, Burger King, Stena Line, Mieszko, Elmontaż, Van Dalhen, BZK, Antal International, Hempel Paints,
Hilton Hotels, Kompania Piwowarska, Novotel Hotels, Werner Kenkel, Johnson & Johnson.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji m.in. dla Forbes, Marketer+, Nowa Sprzedaż, Benefit, HR Leaders,
Personel i Zarządzanie, World Business Class Magazine. Występuje z czołówką polskich i zachodnich mówców
na najważniejszych konferencjach branżowych z takimi autorytetami wywierania wpływu i sprzedaży jak
Roger Dawson, Brian Tracy, Richard Denny czy Robert Cialdini.
W latach 1992-1997 zdobywał menadżerskie szlify w korporacjach zachodnich branży FMCG. Następnie
stworzył i zarządzał jedną z największych europejskich central materiałów private label. Posiada ponad 20

letnie, poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu
firmą na stanowiskach prezesa zarządu.
www.marcinrogowski.com
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WARUNKI
Inwestycja zawiera:
• Udział w 6 dniach szkoleniowych z wyżywieniem.
• Certyfikat Coaching Clinic® amerykańskiej organizacji Coach U.
• Europejski certyfikat trenera biznesu na poziomie 4 EQF oraz
• suplement w czterech językach.
• Podręcznik trenerski i praktyczne narzędzia trenerskie.
• Rabat za wcześniejszą wpłatę , 20%
• Cena nie zawiera kosztów dojazdu i zakwaterowania.
Płatność w pełnej kwocie: 4 900 zł netto (6027 zł brutto)
Rekrutacja na kurs obejmuje analizę CV i wywiad. Z uwagi na indywidualne podejście oraz
metodykę warsztatową liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, decyduje
kolejność wpłat. Organizator ma prawo zakończyć rekrutację w dowolnym terminie bez
podania dodatkowych przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres office@ark- skills.com.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 723 347 350

Izabela Żurawska
t: +48 723 347 350
e: i.zurawska@korporacja-arka.pl
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ZAMÓWIENIE
Organizator:
Korporacja Umiejętności „ARKA” Marcin Rogowski
Ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice

Tel. 723 347 350, e-mail: office@ark-skills.com
www.ark-skills.com

Nr konta: 92 1140 2017 0000 4402 1300 4753

Nazwa firmy:

Adres do faktury:

NIP:
Adres mailowy:
Zamawiający:
Imię i nazwisko uczestnika:
Tel uczestnika.:
Email uczestnika:
Czytelny podpis zamawiającego

Prosimy o czytelne wypełnienie zamówienia i odesłanie na adres: office@ark-skills.com. Przesłanie
ppodpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń znajdującego się na stronie
www.ark-skills.com.
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