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• Czym jest motywacja do pracy?    

• Jak ty motywujesz podwładnych?    

• Jak możesz pomóc motywować swoich ludzi twoim menedżerom?

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 405 339        ewa.rokicka@bmspolska.pl   



 WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
     Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
     Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Cel treningu:

 • Pokonywanie trudności i skuteczne motywowanie, zwłaszcza pod kątem  
        trudności w firmie i wzbudzanie zaangażowania w krytycznych momentach.

 • Nabywanie wiedzy o motywowaniu innych ludzi (pracownik, kolega, klient),  
     jak pomagać swoim podwładnym menedżerom motywować swoich ludzi.

 • Podniesienie poziomu informacji zwrotnej. 

 • Znalezienie i przećwiczenie praktycznych metod tworzenia asertywnej i    
    neutralnej wymiany myśli. 

 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca      
    nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.

 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.



PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

1. Czym jest motywacja do pracy?
2. Co to jest motywacja? 
 - Motywujące zachowania współpracowników i ich wpływ na Ciebie. 
 - Jak Ty motywujesz podwładnych? 
 - Jak możesz pomóc motywować ludzi Twoim menedżerom?
3. Siła motywacji.
4. Hierarchia potrzeb.
5. Kiedy menedżerowie stwarzają sytuacje odpowiadające na potrzeby pracowników?
6. Dziesięć obszarów potrzeb odnośnie środowiska pracy. 
7. Przyczyny demotywacji.
8. Motywacja do pracy, kroki.
9. Podejście do motywacji od strony treści.
10. Motywująca vs. demotywująca współpraca w zespole.
11. Komunikacja:
 - Jak zadawać pytania? 
 - Gdy chcesz prowadzić dobrą, pozytywną rozmowę: wskazówki.
 - Zastrzeżenia oraz odpowiedź na zastrzeżenia.
 - Pozytywna konotacja.
 - Jak rozmawiać w trudnych sytuacjach by rozmówca pozostał zmotywowany?
 - Motywujesz poprzez aktywne słuchanie. Jak?
 - Motywująca świadomość pracownika dotycząca własnego potencjału.
12. Edukacja pracowników - jak przyjąć postawę asertywną w sytuacji krytyki.        
13. Wyrażenie próśb, poleceń, pochwał, krytyki.
14. Jak zauważyć mocne strony pracownika?
15. Kim jest dobry motywator? 
16. Chronologia działań motywujących.
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    TRENER

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator 
zastępczy – uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje 
projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju 
kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku 
biznesowym.

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w 
zmianie, negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z 
klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, 
coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych 
korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach 
(IKEA, Electrolux).

Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu 
interim management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, 
Electrolux Poland (reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, 
Zanussi), Merloni Indesit Polska (Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był 
szefem sprzedaży w IKEA w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był 
odpowiedzialny za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.
.


