KIM JESTEM?

DLACZEGO WARTO?

Nazywam się Maciej Weinmann i zapraszam
Ciebie do wspólnej podróży po Twój osobisty
SUKCES!

Szkoła Trenerów Sprzedaży to 10dniowy, kompleksowy, unikalny oraz
intensywny projekt prowadzony w
nielicznych i elitarnych grupach.

Przez ostatnie 10 lat przeprowadziłem 71 Edycji
naszej szkoły trenerów we Wrocławiu,
Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku!

Na naszym szkoleniu skupiamy się
na tym abyś stał się efektywnym
liderem, coachem i trenerem.

Teraz czas na Wilno!
Szkoła Trenerów Biznesu jest
prowadzona zgodnie z zasadą
"Minimum Teorii - Maksimum
Praktyki.

Dowiedz się dlaczego WARTO skorzystać z
mojej wiedzy i rozwiązań, których się nauczysz
w naszej Akademii Trenerów Biznesu.

Podczas szkolenia wypracujemy
rozwiązania, które przyniosą Tobie
sukces w pracy z ludźmi i
gwarantowany wzrost wyników.

Bardzo serdecznie zapraszam po
unikalną dawkę inspiracji
oraz motywacji do działania
w tych „dziwnych czasach” !

CO ZYSKUJESZ?
Nasz projekt wyróżnia biznesowe podejście oraz wspaniali uczestnicy, posiadający
zróżnicowane doświadczenia zawodowe i życiowe.Akademia Trenerów Biznesu to 100
godzin szkolenia i 5 modułów tematycznych:
- Trener i Coach Biznesu – Lider Przyszłości
- Planowanie i projektowanie skutecznych treningów biznesowych
- Wystąpienia publiczne i storytelling
- Przebudzenie Mocy - efektywny coaching
- Certyﬁkacja Trenerów Biznesu

DLACZEGO WARTO?
Co ważne otrzymasz gotowe i sprawdzone narzędzia do pracy Lidera, Trenera i
Coacha.
Nowe umiejętności przećwiczysz na szkoleniowym poligonie i wdrożysz je z
powodzeniem w swoim zespole, ﬁrmie lub pracy z klientami.
Specjalnie dla WAS i edycji w Wilnie – poza szkoleniami stacjonarnymi dodajemy 5
spotkań ZOOM aby przekazać Wam jeszcze więcej praktycznych rozwiązań oraz
wartości ! ! !

CO ZYSKUJESZ?
- Usystematyzujesz swoją wiedzę i
umiejętności z zakresu nowoczesnej
psychologii biznesu
- Poznasz liczne narzędzia i ćwiczenia
gotowe do zastosowania przez Ciebie na sali
szkoleniowej
- Nauczysz się przygotowywać i projektować
efektywne wystąpienia publiczne
- Potraﬁsz przygotować treningi, które
przyniosą realne efekty i rezultaty
- Poradzisz sobie z tremą i lękiem przed
wystąpieniami publicznymi
- Zwiększysz ZYSKI w swojej ﬁrmie i
zespole
- Pozyskasz NOWY ZAWÓD,
który jest poszukiwany
na rynku!

W CENIE OTRZYMUJESZ:
100 - Godzin Szkolenia 5 Weekendów
Intensywnego szkolenia
- 5 dodatkowych sesji ZOOM pomiędzy
szkoleniami w Wilnie
- Dostęp do materiałów dodatkowych online
- Dostęp do zamkniętej społeczności na
Facebook
- Certyﬁkat ukończenia Akademii Trenerów
Sprzedaży
- Dyplom - zaświadczenia o treści
merytorycznej każdego modułu
- przerwy kawowe i obiady

MODUŁY
MODUŁ I
12-13 listopada 2022 roku

MODUŁ IV
7-8 stycznia 2023 roku

MODUŁ II
26-27 listopada 2022 roku

MODUŁ V
4-5 lutego 2023 roku

MODUŁ III
10-11 grudnia 2022 roku

FIRST
OFERTA MINUTE
Twoja Inwestycja w Nową Zawodową Przyszłość i Profesjonalne
Kompetencje to 1600 Euro

KONTAKT
Maciej Weinmann
Master Trener

llość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu zawarcia umowy i zakupu miejsca na szkoleniu prosimy o
wpłatę na konto, które znajduje się w zawartym dokumencie
Istnieje możliwość rozłożenia płatności nawet na 5 rat
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