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Rekomendacja dla Pani Małgorzata Rybińskiej „Business Mindset”

Pragnę wyrazić słowa uznania dla Pani Małgorzaty Rybińskiej dyrektor firmy Business Mindset
za sposób przeprowadzenia warsztatów dla działu marketingu firmy ratiopharm Polska
" Wyzwól Swój Potencjał". Szkolenie ww. odbyło się w dniu 3.04.2008 r. i miało na celu
integrację zespołu poprzez:
- lepsze poznanie siebie uczestników szkolenia
- wyzwolenie ducha otwartej komunikacji i współpracy ,,team spirit"
- zrozumienie znaczenia komunikacji w procesie budowania i funkcjonowania zespołu
Przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do „przełamania lodów” w nowym, formującym się
dopiero zespole i umożliwiły współpracę pomiędzy członkami działu maretingu. Jej efektem
była realizacja szeregu projektów w których kierownicy produktów chętnie pomagali sobie
wzajemnie w okresie przygotowań do wprowadzania na rynek nowych produktów.
Godne wyrazów uznania jest również sposób prowadzenia programu coachingowoszkoleniowego Leadership Excellence, MCE, dla dyrektora marketingu w roku 2008. Rzadko
można spotkać się z tak dobrą umiejętnością połącznie zagadnień praktycznych i
teoretycznych.
Pani Małgorzata Rybińska prezentuje cechy profesjonalnego trenera i stanowi godny
naśladowania przykład profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków.
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Rekomendacja dla Pani Małgorzata Rybińskiej „Business Mindset”

Pragnę wyrazić słowa uznania dla Pani Małgorzaty Rybińskiej dyrektor firmy Business Mindset
za sposób przeprowadzenia warsztatów „SPEAK FOR BUSINESS SUCCESS - How to deliver

high impact presentations" . Szkolenie ww. odbyło się w dniach 7-8 .04.2009 r. i było najlepsze
z tych, w których dotychczas miałam okazję uczestniczyć. Ten wyjątkowy warsztat umożliwił mi
zdobycie i usprawnienie praktycznych umiejętności prezentacyjnych w j. angielskim w
sytuacjach stresujących – takich jak reprezentowanie firmy przed dużym gremium – na
konferencjach, kongresach, przed zespołem przedstawicieli czy wreszcie zarządem.
Przedstawione i przećwiczone techniki prezentacyjne stosowane przez profesjonalnych
prezenterów ( m. in. tripling, repetition, machine-gunning, dramatic contrast) przyczyniły się
do zdobycia większego zainteresowania odbiorców. Natomiast udzielany mi w czasie całego
szkolenia feedback od pozostałych uczestników i trenera umożliwiał poprawienie błędów i
doskonalenie sztuki prezentacji. Przyjazna atmosfera w czasie całego szkolenia – zasługa
głównie Pani Małgorzaty - ułatwiła szybkie przyswojenie i przećwiczenie w praktyce nowych
technik prezentacyjnych.
Godne wyrazów uznania jest również sposób prowadzenia warsztatów – doskonałe
przygotowanie trenera, trafny wybór narzędzi pomocniczych – książkę „Presenting In English”,
nagrań video i prezentacji. Ponadto odpowiednio wcześniej wysłana ankieta i zadania do
wykonania przed rozpoczęciem warsztatów umożliwiły indywidualne dopasowanie się trenera
do potrzeb uczestników, a także maksymalne wykorzystanie czasu podczas 2-dniowego
intensywnego warsztatu.
Pani Małgorzata Rybińska prezentuje cechy profesjonalnego trenera. Rzadko można spotkać się
z tak dobrą umiejętnością połączenia zagadnień praktycznych i teoretycznych- stanowi godny
naśladowania przykład profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków.
Polecam Wszystkim, którzy chcą profesjonalnie przeprowadzać prezentacje- udział w tym
szkoleniu!
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