


Instytut Gallupa prowadził przeszło 40 lat systematycznych badań nad produktywnością, 

zaangażowaniem i mocnymi stronami ludzi. 

Naukowcy przeprowadzili 2 miliony wywiadów.

Okazuje się, że jednym z największych potencjałów umożliwiającym ludziom wzrost i sukces 

jest pomaganie im odkrywać i rozwijać ich dominujące predyspozycje - talenty. 

Kiedy menedżer może sięgnąć do tego źródła wiedzy, zyskuje więcej możliwości, aby być 

bardziej wydajny, działać z większą pewnością, ukierunkowaniem ku produktywności. 

Menedżerowie prawdopodobnie odgrywają najważniejszą rolę w każdej organizacji. 

Wyselekcjonowano 34 talenty - preferencje uniwersalne, które pomagają ludziom osiągać sukcesy.  

Talenty



Zarządzanie talentami nie jest zwyczajnym szkoleniem z przywództwa. Przełamując konwencjonalną formę, ten dwudniowy 
progresywny i nietradycyjny program warsztatowy wykorzystuje potężne narzędzia, dane badawcze, coaching menedżerski, 

aby przenieść uczestników ze swojej strefy komfortu do praktycznego zastosowania podstawowych umiejętności 
w zarządzaniu o wysokiej wydajności, które będą mogli wykorzystać w praktyce.

Do kogo jest skierowany warsztat?
• Dyrektorzy generalni, Przedsiębiorcy, Właściciele firm/organizacji
• Kierownictwo wyższego szczebla/Menedżerowie
• Zmotywowani liderzy dążący do stworzenia głębokiego profilu menedżerskiego

Zarządzanie talentami



• Poznasz swoje mocne strony jako Lidera

• Dowiesz się, w jaki sposób używać mocnych 
stron

• Poznasz strategię zarządzania „wielkich 
menedżerów”

• Przyjrzysz się temu, co daje mapowanie 
zespołu

• Zrozumiesz strategię budowania 
zaangażowania w zespole

• Zyskasz większą świadomość kto i w jakim 
obszarze może osiągać największą 
skuteczność

• Poznasz sposoby zarządzania 
poszczególnymi talentami 

• Pogłębisz świadmość tego, jakich talentów 
potrzebuje Twój Zespół, by być bardziej 
efektywny i zaangażowany

Korzyści



Dzień I

1. Wprowadzenie do zarządzania 
opartego na silnych stronach.

2. Cztery podstawowe obowiązki silnych 
liderów.

3. Mocne strony lidera:
• Samoświadomość lidera
• Samoregulacja lidera
• Zarządzanie wydajnością

4. Interesariusze w sukcesie lidera. 

5. Cechy liderów o wysokich 
osiągnięciach. 

Dzień II

1. Indywidualne mocne strony zespołu:
• Profil talentów dla członka zespołu
• Zarządzanie szablonem mocnych stron

2. Wspólne atuty zespołu:
• Mocne strony, luki i słabe punkty 
mojego zespołu
• Model sukcesu zespołowego

3. Budowanie mapy zespołu.

4. Budowanie partnerstw strategicznych. 

5. Wskazówki dotyczące wprowadzania 
talentów do zespołu. 

Czas trwania warsztatów 
od 9:00-17:00

Czas trwania warsztatów 
od 9:00-17:00

Agenda



• Uczestnik otrzymuje przed warsztatami dostęp do testu on-line 

• Badanie można wykonać w języku polskim

• Czas potrzebny na wypełnienie testu wynosi około 30 min

• Na warsztatach uczestnik pracuje w oparciu o swój raport

Odkrywamy wszystkie 34 talenty!

Badanie talentów Clifton StrengthFinder® 



Cena regularna
1690 zł + vat

Cena z 
dofinansowaniem

(dla najemców Business Garden) 
1490 zł + vat

Cena zawiera: 
• kod dostępu do badania talentów, 

• raport talentów, 

• materiały szkoleniowe, 

• certyfikat, 

• przerwy kawowe, obiad. 

Kameralna grupa 8-12 osób

Lokalizacja:
Business Garden
Ul. Legnicka 48/Budynek F
Wrocław

Informacje organizacyjne



Agencja Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR 
od 9 lat realizuje najbardziej zaawansowane projekty rozwojowe: 
szkolenia, coaching, wyjazdy integracyjne. 

Akademia Lidera     Zarządzanie talentami      Silne strony w biznesie     Budowanie zespołu     Coaching menedżerski

Wspieramy naszych Klientów na drodze do uzyskania najlepszych efektów.  

Beata Piasny
Właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju Cambiar, praktyk biznesu i przedsiębiorca.
Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF. Coachingiem zajmuje się od 2010
roku. Specjalizuje się w odkrywaniu potencjału osobistego i korzystania z niego w biznesie
i życiu prywatnym. Wspiera przedsiębiorców, liderów w ułatwianiu sobie życia i podejmowaniu
wyzwań. Prowadzi szkolenia z zakresu: skutecznej komunikacji i budowania relacji,
odkrywania talentów i mocnych stron, zarządzania talentami, budowania zespołów
i przywództwa. Jest autorką programów rozwojowych dla kobiet biznesu „Kobieta w działaniu”.

beata@cambiar.pl, +48 508151211

Trener 



1’ Zapisy na warsztaty

2’ Badanie talentów on-line

3’ Warsztaty 2-dniowe 

Beata Piasny

info@cambiar.pl
508-151-211

Pobierz i wypełnij 

formularz zgłoszeniowy.

Skontaktuj się z nami. 

Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

19-20.03.2019  WROCŁAW

9-10.04.2019  WARSZAWA

Krok po kroku


