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https://instytutpsychologiibiznesu.com/
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Instytut 
Psychologii 
Biznesu

Szkolenia / warsztaty

Coaching

Team building

Testy psychologiczne

Wystąpienia 
konferencyjne
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https://instytutpsychologiibiznesu.com/coaching-2/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/team-building/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/szkolenia-zamkniete/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/team-building/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/wyklady-dla-firm/
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Świadczymy usługi 
rozwojowe w języku 
polskim, angielskim 
i francuskim
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Nasze wartości

Zorientowanie na sukces Klienta

Profesjonalizm

Nieustanne doskonalenie

https://instytutpsychologiibiznesu.com/instytut-psychologii-biznesu/
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Nasze podejście do 
procesu szkoleniowego
Pomagamy firmom oraz instytucjom określić ich rzeczywiste potrzeby 
szkoleniowe. Projektujemy unikalne programy szkoleniowe, które 
pomagają w rozwiązaniu problemów naszych Klientów oraz 
wykorzystaniu przez nich nadarzających się szans. Skutecznie 
wdrażamy najnowsze osiągnięcia z zakresu psychologii.

Identyfikacja 
potrzeb 

szkoleniowych
Projektowanie 

szkolenia
Prowadzenie 

szkolenia Ewaluacja

Wykorzystujemy następujące metody dydaktyczne:  
• licencjonowane gry szkoleniowe, 
• zróżnicowane ćwiczenia, 
• odgrywanie ról, trening wideo (praca z kamerą), 
• testy psychologiczne, 
• prezentacje.

Dbamy zarówno o stronę merytoryczną naszych szkoleń (evidence-
based training), jak i atrakcyjność procesu. 

https://instytutpsychologiibiznesu.com/szkolenia-zamkniete/
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Obecność w mediach
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Szkolenia 
umiejętności 
menedżerskich
• Akademia menedżera –

wachlarz kompetencji 
menedżerskich

• Zarządzanie zespołem 
rozproszonym

• Sztuka Feedbacku

• Total Quality Management

• Psychologia motywowania 
pracowników

• Zarządzanie zmianą

• Organizowanie i 
prowadzenie skutecznych 
spotkań

• Organizacja pracy 
i delegowanie zadań

• Strategia wykorzystywania 
potencjału w oparciu 
o Insights® Discovery™7

https://instytutpsychologiibiznesu.com/szkolenia-zamkniete/szkolenia-managerskie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/szkolenie-akademia-managera/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/efektywne-spotkania-szkolenie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/zarzadzanie-zmiana-szkolenie/
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Szkolenia 
kompetencji miękkich
• Efektywne prezentacje online

• Skuteczna komunikacja 

• Asertywność i zarządzanie konfliktem

• Twórcze rozwiązywanie problemów

• Autoprezentacja i wystąpienia 
publiczne

• Sztuka tworzenia slajdów 
w Microsoft® PowerPoint™

• Zarządzanie sobą w czasie 
i efektywna organizacja pracy

• Zarządzanie stresem 
i przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu

• Odkryj swój potencjał w oparciu 
o Insights® Discovery™

• Train the trainer – szkoła trenerów

https://instytutpsychologiibiznesu.com/szkolenia-zamkniete/szkolenia-kompetencji-miekkich/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/sztuka-prezentowania-i-tworzenia-slajdow-w-microsoft-powerpoint-szkolenie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/efektywna-komunikacja-szkolenie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/asertywnosc-i-zarzadzanie-konfliktem-szkolenie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/zarzadzanie-stresem-i-przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-szkolenie/


9

Sprzedaż 
i obsługa Klienta

• Praktyczna psychologia 
sprzedaży w erze pandemii

• Insights® Discovery™: 
skuteczna sprzedaż

• Radzenie sobie 
z obiekcjami i zamykanie 
sprzedaży

• Sztuka telefonowania na 
zimno 

• Skuteczne prezentacje 
handlowe i webinary

• Zarządzanie sobą w czasie 
dla handlowców 

• Negocjacje handlowe

• Profesjonalna obsługa 
Klienta

• Sztuka obsługi trudnego 
Klienta9

https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/praktyczna-psychologia-sprzedazy-szkolenie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/profesjonalna-obsluga-klienta-szkolenie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/services/obsluga-trudnego-klienta-szkolenie/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/szkolenia-zamkniete/szkolenia-sprzedazowe/
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Posiadamy w pełni 
wyposażone studio 
nagrań do zajęć online 
oraz szybkie łącze 
światłowodowe

Szkolenia i coaching ONLINE

https://instytutpsychologiibiznesu.com/szkolenia-online
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Coaching

Business coaching

Executive coaching

coaching tradycyjny 
(twarzą w twarz) lub 
online na platformie 
livewebinar

https://instytutpsychologiibiznesu.com/coaching-2/
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Team 
Building

Misja (nie)możliwa

Maszyna Goldberga

https://instytutpsychologiibiznesu.com/team-building/
https://instytutpsychologiibiznesu.com/team-building/
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Wykłady dla firm
Przeprowadzimy inspirujące prezentacje na 
organizowanych przez Ciebie konferencjach. 

Nasz wykładowca posiada ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie w prowadzeniu wykładów z psychologii 
przed dużą i wymagającą publicznością. 
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https://instytutpsychologiibiznesu.com/wyklady-dla-firm/
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Prowadziliśmy szkolenia 
dla:
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Tomasz 
Witkowski
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„Pełen profesjonalizm, 
przede wszystkim 
ewaluacje przed 
szkoleniem, dzięki czemu 
wiemy czego tak naprawdę 
potrzebują pracownicy 
oraz analiza 
poszkoleniowa, która 
pokazuje co dalej 
z tym fantem robić.”

Tomasz Witkowski
Prezes Conecto Broker
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Elżbieta 
Bętkowska
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„Szkolenie perfekcyjnie 
zaplanowane i perfekcyjnie 
poprowadzone. Polecam.”

Elżbieta Bętkowska
European Quality Manager, 
FAGRON
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Jakub 
Kmiecik
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„Miałem okazję 
uczestniczyć w szkoleniu 
Efektywne prezentacje 
online. Oceniam je bardzo 
wysoko, zdobyta wiedza 
pozwoliła mi na poprawę 
jakości zarówno sposobu 
przekazywania informacji 
jak i treści samej 
prezentacji. Najciekawsze 
były indywidualne 
konsultacje.”

Jakub Kmiecik 
Regional Sales Manager, 
Reynaers Aluminium
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Zapraszamy
do współpracy

www.instytutpsychologiibiznesu.com

biuro@instytutpsychologiibiznesu.com

+48 12 21 00 248

Instytut Psychologii Biznesu

https://instytutpsychologiibiznesu.com/
mailto:biuro@instytutpsychologiibiznesu.com

