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16 - 19 grudnia
Wsparcie Mariusza Bobera,
managera od spraw trudnych
Profesjonalny warsztat
wspomagający teorię
Możliwość poznania najlepszych
przedsiębiorców w Polsce
Networking na najwyższym poziomie

Mariusz Bober

Magia Podlasia

Mariusz Bober
EKONOMISTA Z WYKSZTAŁCENIA
(ABSOLWENT WARSZAWSKIEJ SGH),
Z PRAKTYKI – MENADŻER (SPECJALISTA
DO SPRAW TRUDNYCH).
Za moją cechę wyróżniającą uważam
połączenie dwóch umiejętności: zaplanowania
czegoś oraz zrealizowania tegoż. Mój ścisły
i analityczny umysł pozwala na dochodzenie
na podstawie faktów do istoty rzeczy czy też
podstawowej przyczyny danej sytuacji. Jestem
postrzegany jako osoba logiczna,
o zdyscyplinowanym umyśle. Natomiast dzięki
odpowiedzialności i umiejętności skutecznego
działania doprowadzam sprawy do końca,
dobrze wykonuję powierzone zadania. Jestem
sumienny i niezawodny, dotrzymuję danego
słowa. Trzymam się zasad etycznych.

Ponad 20-letni staż w pracy na stanowiskach prezesa, członka
zarządu lub dyrektora finansowego, w czasie których nabyłem
doświadczenia zarówno w dużych grupach kapitałowych (KGHM
Polska Miedź, Grupa Azoty SA) jak i firmach małych i średnich,
uprawnia mnie do stwierdzenia, że potrafię zmniejszyć koszty
(bez niepokojów zmniejszyć zatrudnienie, pozbyć się
niepotrzebnych balastów typu nieruchomości), nawiązać
właściwe relacje ze związkami zawodowymi, opracować i
wdrożyć program naprawczy, rozwiązać problemy zadłużenia.
Umiem zaplanować i zrealizować projekt (np. start-up, projekt
inwestycyjny). Cenię sobie i dlatego od zawsze pielęgnuję –
pomimo zajmowania wysokich stanowisk – umiejętność pracy
„własnymi rękami”. Potrafię opracować strategię, biznesplan, czy
program restrukturyzacji.

Nim przejdziesz dalej, obejrzyj
wywiad Macieja Gnyszki
z Mariuszem Boberem!

www.bit.ly/GnyszkaWyciskaOdc3

Bartosz Posmyk
Pracuję ze specjalistami, którzy nie lubią
sprzedawać. Często stykam się z sytuacjami,
gdzie wiedza ekspercka staje się utrudnieniem
w dopięciu transakcji, a spotkanie kończy się
tylko bezpłatnym konsultingiem. W takich
sytuacjach wdrażam nowe zachowania
i podejście do sytuacji sprzedażowych,
tak by budować równy status rozmówców,
przejmować kontrolę nad rozmową oraz
odkrywać i/lub budować motywację klienta
do zakupu nowego rozwiązania.
Uruchamiam i zmieniam podejście działów
sprzedaży do swoich klientów - zamiast
rutynowej obsługi pokazuję jak robić
transakcje z wymagającymi i nieufnymi
klientami.

Maciej Gnyszka
Człowiek, który zna prawie wszystkich,
a dowolny problem – bez względu czy chodzi
o dostarczenie asfaltu beczkowanego
na Madagaskar, czy odbiór w ciągu godziny
na drugim końcu Polski płaszcza dla mamy –
potrafi dzięki swoim relacjom rozwiązać
w ciągu parunastu minut. Doświadczony
networker z ponad 10-letnim stażem,
pierwszej polskiej agencji fundraisingowej
Gnyszka Fundraising Advisors oraz
współwłaściciel Pracowni Synergii.
Pomysłodawca projektu StartUp na Maxa,
której celem jest ogłoszenie św. Maksymiliana
patronem przedsiębiorców i startupów. Autor
książki „Dlaczego networking nie działa?”
(www. bit.ly/PodrecznikNetworkingu)

Pałac w Cieleśnicy
Pałac Cieleśnica to miejsce wyjątkowe.
Pochodzący z 1835 r. klasycystyczny
obiekt położony jest wśród stawów, łąk
i lasów. Piękno nadbużańskiej przyrody
sprzyja wypoczynkowi i "ładowaniu
baterii" z dala od miejskiego gwaru.
Położenie obiektu służy odkrywaniu
magii tej części Podlasia. Na
wyciągnięcie ręki są między innymi Park
Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu"
oraz słynna Stadnina Koni w Janowie
Podlaskim.
Pałac Cieleśnica oferuje gościom
biznesowym wręcz idealne warunki
podczas kursów, szkoleń czy
warsztatów.

Goście mogą skorzystać z licznych atrakcji i udogodnień, takich jak
sala barowa z biblioteką, sala kinowa oraz sale o przeznaczeniu
konferencyjnym.
Atmosferze odprężenia służy Strefa Relaksu, która oferuje
możliwość skorzystania z masaży, zabiegów regenerujących
i upiększających, sauny fińskiej bądź łaźni parowej.
Na entuzjastów aktywnego wypoczynku czekają siłownia na
powietrzu, plac zabaw, rowery oraz inny sprzęt sportowy.
Natomiast osoby, które pragną wypoczywać w ciszy i spokoju,
mogą wybrać się na spacer po pięknej okolicy i odpocząć
w licznych punktach rekreacyjnych na terenie pałacowego parku.

W tym urokliwym miejscu rozwiążesz
wszystkie problemy zarządcze swojej firmy!

www.Cielesnica.com

Magia Podlasia
Czym jest magia Podlasia? Trudno
odpowiedź na to pytanie. Podlasie
to niezwykła kraina – kraina wspaniałych
ludzi, przepięknej architektury
i cudownej przyrody. Od wieków jest
to kraina wielokulturowa i
wielowyznaniowa.
Pałac Cieleśnica jest częścią tej
magicznej krainy (choć formalnie
położony jest w województwie
lubelskim). Do Białej Podlaskiej jest ok.
20 km, natomiast do Janowa Podlaskiego
– ok. 15 km. Podobna odległość dzieli
Cieleśnicę od Parku Krajobrazowego
„Podlaski Przełom Bugu”. To wręcz
idealne umiejscowienie, aby wypocząć
w ciszy i spokoju oraz odkrywać
Podlasie oraz tereny nadbużańskie.

W pobliżu można zwiedzić m.in.:
- Stadninę Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, która istnieje od
1817 roku i jest najstarszą państwową stadniną koni w Polsce;
- Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” wraz z jego licznymi
rezerwatami przyrody (m.in. „Szwajcaria Podlaska” i „Stary Las”);
- Liczne sanktuaria rzymsko-katolickie m.in. w Kodniu, Leśnej
Podlaskiej i Pratulinie.

W tym urokliwym miejscu rozwiążesz
wszystkie problemy zarządcze swojej firmy!

http://bit.ly/Atrakcje_Podlasie

Networking na
najwyższym
poziomie
Networking uprawiamy intuicyjnie od
urodzenia. Jednak dopiero wtedy, gdy
nazwiemy to zjawisko, zamkniemy
w pewne ramy, obudujemy
instytucjonalnie… jesteśmy w stanie –
po pierwsze – dostrzec własne braki;
po drugie – zrozumieć, że to samo
można robić lepiej, a wiedza na ten
temat jest stosunkowo łatwo dostępna.
Na czym polega networking, który
naprawdę działa? W Towarzystwach
Biznesowych posługujemy się
następującą definicją:
Networking to rzetelne służenie innym
i profesjonalne proszenie o pomoc.
Wprawdzie definicja ta nie obrazuje
całości zjawiska, ale pomaga zrozumieć,
że kluczową sprawą są relacje. A jeśli
chodzi o budowanie relacji z drugim
człowiekiem, nie ma dróg na skróty.

Towarzystwa Biznesowe SA to inicjatywa, która łączy
przedsiębiorców o konserwatywnych wartościach, aby pomagali
sobie w rozwoju biznesu.
Wierzymy bowiem w to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą
biznes w sposób uczciwy, rzetelny, oparty na zaufaniu
i wdzięczności, mogą szybciej i skuteczniej zmieniać świat na
lepsze, gdy będą działać razem.
I właśnie tym się zajmujemy – pomagamy im łączyć się ze sobą
i wspierać nawzajem oraz dajemy narzędzia ułatwiające
współpracę i budowanie relacji.
Obecnie Towarzystwa Biznesowe działają w kilkunastu miastach
w Polsce, a ich liczba stale się powiększa. To najlepszy dowód na
to, że networking w naszym wykonaniu naprawdę działa.

Znamy się na networkingu jak mało kto!

www.TowarzystwaBiznesowe.pl

Wyślij nam list motywacyjny
Po weryfikacji Twojego zgłoszenia, zaprosimy Cię
do następnego etapu rekrutacji.

Przedstaw wyzwania zarządcze
Ta informacja pozwoli nam dopasować mastermind
do Twoich potrzeb.

Zapłać za wydarzenie
Dla pierwszych 5 osób przygotowaliśmy specjalną cenę.

Pierwsze 5 osób

Kolejne 5 osób

Członkowie i Akcjonariusze
Towarzystw Biznesowych,
Członkowie Polskiego Śladu

4500 zł*

6500 zł

Osoby spoza
Towarzystw Biznesowych
i Polskiego Śladu

9000 zł

13000 zł

Cena obejmuje:
4 dniowy pobyt w Pałacu w Cieleśnicy
Pełne wyżywienie
Opiekę merytoryczną najlepszych ekspertów
zarządzania - Mariusza Bobera i Bartosza Posmyka
Opieka kaowca Macieja Gnyszki

Nie było jeszcze w historii takiego mastermind!

*ceny netto

Program (16 - 19 grudnia)
Sobota (16.12)

Obiad
i networking

Część teoretyczna
(Bober, Posmyk)

Część praktyczna analiza case study
(Bober, Posmyk)

Kolacja
i networking

Część teoretyczna
(Bober, Posmyk)

Obiad
i networking

Część praktyczna analiza case study
(Bober, Posmyk)

Kolacja
i networking

Część praktyczna analiza case study
(Bober)

Obiad
i networking

Część praktyczna analiza case study
(Bober)

Kolacja
i networking

Część praktyczna analiza case study
(Bober)

Obiad
i networking

Niedziela (17.12)

Msza święta

Śniadanie

Poniedziałek (18.12)

Śniadanie

Część teoretyczna
(Bober)

Wtorek (19.12)

Śniadanie

Część teoretyczna
(Bober)

