MAKRO
Projekt szkoleniowy, którego celem był rozwój umiejętności prezentacyjnych w j. angielskim i j.
polskim dla kadry menedżerskiej niższego, średniego i wyższego szczebla.
Przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych coachingów w 2012 i 2013 roku
BUSINESS PRESENTATION SKILLS

23/03 oraz 11/04.2013

Najlepsze szkolenie na jakim byłam. Super program szkolenia i wiele użytecznych umiejętności
zdobytych . Będę perfekcyjnym prezenterem głęboko w to wierzę. I będę się cały czas poprawiad,
żeby osiągnąd perfekcję . TRENER – Super ciepła osoba, która pozwoliła mi uwierzyd w moje zdolności
i pozwoliła je uwolnid. Jej uwagi i krytyka są konstruktywne i nie bolą, a pomagają się ulepszyd.
Anna Sowioska

Wiele fantastycznych i użytecznych technik, które można wykorzystad w rzeczywistej pracy.
Komunikatywny trener gotowy odpowiadad na każde pytanie. Jasno wyłożona teoria uzupełniona
dwiczeniami praktycznymi. Fantastyczny i konstruktywny feedback od trenera.
Manager

SKUTECZNA PREZENTACJA BIZNESOWA

19/24 czerwca 2013

Bardzo profesjonalne podejście do tematu. Ciekawe szkolenie dzięki profesjonalnej trenerce,
wszystko powiedziane w jasny i prosty sposób.
Dorota

- Kierownik działu art. przemysłowe i logistyka

SKUTECZNA PREZENTACJA BIZNESOWA

23/29 kwiecieo 2013

Trener potrafi przedstawid i zrealizowad cele postawione przed szkoleniem. Proaktywna osoba
wychodząca poza szablon
Robert Kachnic

Program szkolenia nastawiony był na uczestników- każdy z nas mógł znaleźd w nim coś dla siebie i
dowiedzied się o swoich słabych i mocnych stronach, na których umie się teraz skupid.
Małgosia jest bardzo profesjonalna osobą , która wprowadziła wiele pozytywnej energii.
Poprowadziła szkolenie w niezwykle inspirujący sposób.
Joanna Różaoska

Bardzo cenne i ciekawe szkolenie.
Postawa trenera podkreśla to co mówi, a w szkoleniu z prezentacji zaawansowanych to szczególnie
istotne. Potrafi zainteresowad tematem i motywowad uczestników do dalszej pracy.
Anna Dyrcz

BUSINESS PRESENTATION SKILLS

czerwiec 2012

Szkolenie to pokazało mi jak ważną sprawą jest odpowiednie zaprezentowanie tematu. Ile można
zyskad prezentując to w taki sposób jaki nam tu pokazano. Skuteczne prezentowanie to ważna częśd
sukcesu jaki możemy osiągnąd.
P. Małgorzata jest bardzo zaangażowana w pracę. Pokazała nam techniki prezentacyjne w sposób
bardzo przejrzysty. Jestem jej bardzo wdzięczny za zaangażowanie, które wykazała.
Junior Manager

Wysoka zawartośd merytoryczna szkolenia, nie tylko techniki, ale przykłady. Dużo dwiczeo.
TRENER- Bardzo szeroka wiedza. Dużo Informacji zwrotnych po każdej prezentacji, co jest bardzo
cenne. Bardzo dobre nastawienie , otwartośd do uczestników
Junior Manager

Very well prepared the whole structure of the program. It is suitable for someone who has never
made a presentation. It gives the solid knowledge of the presentation techniques.
Trainer – friendly, opened personality and very very patient.
Junior Manager

Dzięki temu szkoleniu poznałem jak wygląda prezentacja rozłożona na czynniki pierwsze oraz jak
zbudowad dobra prezentację. Drugi aspekt to jak stad się dobrym prezenterem.
P. Małgorzata jest trenerem, który zna temat prezentacji od podszewki oraz potrafi przekazad
wiedzę w bardzo profesjonalny temat z humorem.
Junior Manager

