WIZUALIZACJA
w komunikacja menedżera
Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, w którym uruchomimy Twoją zapomnianą umiejętność
używania rysunku?
Pytasz, po co?
Żeby słuchacze zapamiętali, a właściwie, żeby ich mózgi zapamiętały to, co im przekażesz,
żeby wyrażać i utrwalać ważne idee, żeby zarażać do działania swoich podwładnych,
współpracowników i szefów.

To szkolenie umożliwi Ci takie rysowanie w trakcie prezentacji i rozmów, abyś mógł
przekazać swoim podwładnym, szefom i partnerom handlowym WAŻNE INFORMACJE:
Co zamierzam zrobić
Jak chcę to zrobić
Kiedy i kto zostanie w to zaangażowany
Jak zareagują wewnętrzne struktury firmy, a jak powinny?
Co zrobi konkurencja, jak to zobaczy?
Co, gdzie, za co, kiedy, za ile?
Jeśli nie wariant A, to B, a może nawet C, i co każdy zawiera?
Kto i ile na tym zarobi…

WIZUALIZACJA w komunikacji menedżera
Program szkolenia on-line
Zakres realizowanej tematyki
1.

Rysowanie 15000 lat temu i dziś. Co wydarzyło się po drodze i dlaczego?

2.

Jak zapamiętujemy? Dlaczego obraz zapamiętujemy 100 krotnie dłużej i 1000 razy
dokładniej niż słowa?

3.

Jak dziś przekazujemy polecenia, informacje, idee swoim zespołom?

4.

Dlaczego rysunek powraca jako komunikator? bo zapewnia najlepszy, najszybszy i
najtrwalszy przekaz.

5.

Wiesz, że od zawsze umiesz rysować! Teraz to w sobie obudzisz w czasie warsztatu,
ćwiczeń i gier.

6.

Rysuj! Jeden obraz jest wart więcej niż 100 słów.

7.

Poznaj techniki rysowania twarzy, emocji, wskaźników, sylwetek, sytuacji, używania
liternictwa, itp.

8.

Przygotujesz narzędzia do przekazywania informacji: sztrajfy, wzorce, liternictwo,
kolorystyka, itp.

9.

Znajdziesz odpowiedź na: „COTO” Cel-Otoczenie-Temat-Odpowiedzialność i poznasz
metodykę rysowania na żywo:


Sketch-noting.



Mind-mapping.



Story-boarding.



Rysowanie fabuły.



Starfish-Navigation – przypisanie odpowiedzialności i delegowanie zadań „Rozgwiazda
Celu”

10.

Facylitacja, czyli po co, kiedy, jak…

11.

Przykłady i ćwiczenia używania techniki rysunku-life w praktyce biznesowej i zarządzaniu?

12.

Warsztaty i ćwiczenia z metod zastosowania:

13.



SWOT, Brain Storm strategy “Sketch-Noting”.



Zarządzanie Projektowe. Prześwietlanie sprintów i całych projektów „SCRUM” z
dokumentowaniem „Mind-Mapping”



Tektonika planowanych zmian w organizacji. Rysowanie fabuły zdarzeń z wskazaniem
„COTO”



Wizualizacja procesu zmian i sekwencjonowanie kolejnych kroków. „Story-Boarding”



Streaming Celów w czasie. Etapowanie. Harmonogramy „Fishbones”



Action plan i wizualizacja taktyki realizacji zadań. Rysowanie fabuły.

Wyświetlenie jednostkowych celów. Delegowanie i personalizacja zakresu zadań. „StarfishNavigation”.

Zajęcia poprowadzi

Sławomir Zieliński

Wielokrotnie piastował kierownicze stanowiska
w amerykańskich i niemieckich korporacjach. PrezesDr
Oetker Poland, Prezes Intersnack Poland, Dyrektor
Finansowy EBS, Dyrektor Marketingu Bayer, Dyrektor
Handlowy Schoeller, Field Menadżeri Trener w Johnson
& Johnson Poland

Od kilku lat prowadzi własną, niezależną działalność konsultingowo doradczą na polu zarządzania
zmianami, kontrolingu, restrukturyzacji i rozwoju. Zielona Budka, Jutrzenka SA, Colian, EBS, Bank
Pocztowy, to tylko kilka organizacji, dla których pracował jako doradca. Bogate doświadczenia w pracy
zludźmi w procesie zmian, koronuje certyfikat Coacha ICC.
Zawody: mgr inż. architekt, grafik projektant, specjalista d/s zarządzania, menadżer, Coach ICC,
certyfikowany pilot Drona, /bezzałogowego helikoptera, służącego do zdalnego filmowania z lotu ptaka/.
Prywatnie; od lat żegluje po morzu /posiada uprawnienia kapitana jachtowego/. Zakochany w kulturze
śródziemnomorskiej. Ciągle rysuje i maluje.

Warunki finansowo-organizacyjne
Temat

WIZUALIZACJA w komunikacji menedżera

Miejsce

Szkolenie on-line

Termin

24 czerwca 2021
Zajęcia w godzinach 09:00–15:00

Finanse

Koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach: 552 zł netto.
Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % VAT.
Cena zawiera:
 dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 autorskie materiałyszkoleniowe,
 zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Minimalne
wymagania
sprzętowe dla
uczestników

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:
 komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 przeglądarka internetowa,
 głośniki lub słuchawki,
 kamera, mikrofon

Płatność

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Wrocław
89 1540 1030 2001 7753 1706 0002 z podaniem tematu szkolenia i daty
realizacji.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem, lub telefonicznie:
Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.
Aleja Piastów 11, 52-424 Wrocław
tel./fax: (071) 341 85 10, e-mail: vade@vade.com.pl
Pisemne potwierdzenie realizacji szkolenia prześlemy e-mailem do Działu
Szkoleń 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

Vademecum Sp. z o.o., Aleja Piastów 11, 52-424 Wrocław, tel./fax: 71 341 85 10,
e-mail:vade@vade.com.pl

ZGŁOSZENIE na szkolenie on-line
– WIZUALIZACJA w komunikacji menedżera
W terminie (zaznacz właściwy):

24.06.2021

ZGŁASZAJĄCY
Pełna nazwa firmy …………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres ..………………………………………………………………..…………….….…….
…………………………………………………………………………………………..………………..
tel.: (0 ) ………………………..……….………… fax: …………………………..………...…………
e-mail: ……………………………………………..NIP: ………………………………….…………
Imię i nazwisko osoby zgłaszanej na szkolenie – stanowisko
1. …………………………………………………….……… – ………..…………….………………
2. ……………………………………………….………… – ………..………………….……………
Data zgłoszenia …………………………

…………………………………………………………..
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Możliwość rezygnacji: rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej można odwołać nie później niż 6 dni przedterminem
rozpoczęcia zajęć. Późniejsza rezygnacja nie zwalnia z uiszczenia zapłaty w wysokości 50% ceny szkolenia.
Vademecum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w terminie do 6 dni
kalendarzowych przed datą realizacji. Vademecum Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub
prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty poniesione przed otrzymaniem Pisemnego potwierdzenia realizacji
szkolenia.
Administratorem Państwa danych jest Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. (Vademecum),
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleja Piastów 11 lok. 2.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji usług w zakresie organizacji szkoleń / konferencji /
eventów; przekazywania informacji handlowych w zakresie działalności Spółki Vademecum; obsługi księgowej (np.
wystawianie faktur za usługi, itd.); dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; obsługi
reklamacji, prowadzenia analiz statystycznych; przechowywania dla celów archiwalnych. Podstawą przetwarzania
Państwa danych osobowych jest umowa świadczenia usług szkoleniowych, jak również może być dobrowolnie
wyrażona zgoda w celu i zakresie wskazanym
w jej treści, którą można cofnąć w każdym czasie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi
Spółce Vademecum przedstawienie Państwu informacji dotyczących oferty naszych produktów lub usług. Dane
osobowe mogą być przekazywane głównie trenerom współpracującym z Vademecum sp. z o.o.,podmiotom
zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Spółki, dostawcom usług prawnych,
doradczych, audytowych, hotelarskich czy rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na
zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty
odpowiednich środków w celu ochrony danych. Spółka Vademecum nie przekazuje Państwa danych poza Unię
Europejską.
Jako Administrator danych osobowych, Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. zapewnia prawo
do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, podmiot
zgłaszający jest zobowiązany w imieniu Spółki Vademecum do spełnienia wobec uczestnika obowiązku
informacyjnego, tj. do przekazania uczestnikowi informacji wynikających z art. 14 RODO.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się na adres:
vade@vade.com.pl

