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Zrozum ludzi, z którymi pracujesz to 2 - dniowe warsztaty oraz indywidualne sesje objaśnia-
jące z narzędziem testu osobowości MaxieDISC. Szkolenia uczą, jak zrozumieć i dogadać
się z ludźmi, z którym pracujemy. Ponadto wskazują, jak wykorzystać swoje mocne strony
do sprzedaży, obsługi klienta czy codziennej sprawnej komunikacji ze współpracownikami. 
Polecamy szkolenia wspólnikom, członkom zarządów oraz zespołom (również zdalnym
i hybrydowym).  Szkolenia mogą odbywać się w Twoim biurze oraz w trybie online. 

Cennik

    Pakiet Podstawowy*
    • 2-dniowe szkolenie 
    • test MaxieDISC wraz z raportem 
    • indywidualna sesja objaśniającą raport MaxieDISC wraz z ćwiczeniami do pracy indywidualnej 

            online: 549 zł/osoba (zapewniamy organizację techniczną)

            offline: 829 zł/osoba

    
    Pakiet Rozszerzony*
    • 2-dniowe szkolenie 
    • test MaxieDISC wraz z raportem wraz z raportem 
    • indywidualna sesja objaśniającą raport MaxieDISC wraz z ćwiczeniami do pracy indywidualnej 
   • analiza i raport potencjału, zagrożeń i mocnych stron zespołu wraz z poradami jak pracować dalej.

            online: 549 zł/osoba (zapewniamy organizację techniczną)

            offline: 829 zł/osoba

    + analiza zespołu do 5 osób
       • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) - łącznie 4h.
       • przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC
         + rekomendacje - łącznie 8h

         Razem: 12h x 200 zł netto = 2600 zł netto

    + analiza zespołu do 10 osób
       • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) - łącznie 8h.
       • przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC
         + rekomendacje - łącznie 10h

         Razem: 18h x 200 zł netto = 3800 zł netto

    + analiza zespołu do 15 osób
       • przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) - łącznie 12h
       • przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC
         + rekomendacje - łącznie 12h.

         Razem: 24h x 200 zł netto = 5000 zł netto
  
      *Możliwość negocjacji ceny powyżej 3 osób na szkoleniu.



Czym jest analiza zespołu? 
W wyniku analizy (tj. badań MaxieDISC + wywiadów pogłębionych) przedsiębiorca otrzyma informację
nt. poziomu wykorzystania potencjału osobowościowego każdego z uczestników, jak i zespołu jako całości 
oraz rekomendacje konkretnych działań mających na celu lepsze wykorzystanie tego potencjału.

W zależności od celów szczegółowych zdefiniowanych przed realizacją usługi ostateczne rekomendacje mogą 
dot. np.:
    • Mocnych stron i naturalnych atrybutów każdego uczestnika - a więc zadań, obszarów, w jakie warto
      go angażować, aby podnieść efektywność tych działań, a jednocześnie sprzyjać satysfakcji i motywacji 
      pracownika - a z drugiej strony wskazania potencjalnych zagrożeń i czynników, jakie należy wyeliminować
      z pracy uczestnika, aby nie obniżały jego efektywności

    • Najbardziej optymalnego podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zespołu,
      aby maksymalnie usprawnić realizowane przez ten zespół procesy i wykorzystać możliwości grupy,
      talenty poszczególnych osób na rzecz realizacji celów, jakie otrzymuje zespół.

Analiza zespołu odpowiada na pytania:
    • Co motywuje, a co demotywuje każdą z osób?

    • Jakie są mocne i słabe strony członków zespołu?
    • Na czym powinni bazować, aby podnieść jakość współpracy?

    • Co powinni robić, aby skuteczniej realizować cele własne i grupy?
    • Jak wykorzystać w pełni potencjał każdej z osób i zespołu jako całość?

          Czy wiesz, że...?
          Możesz pracowników i współpracowników łączyć tak, aby ze sobą działali i zwiększali
          wzajemnie swoją produktywność, albo odwrotnie: przeszkadzali i obniżali swoje 
          umiejętności.  

Co robimy podczas warsztatów? 
Omawiamy i ćwiczymy:
    • style MaxieDISC, 
    • mocne i słabe strony poszczególnych zachowań, 
    • zagrożenia i analizę Waszego zespołu. 

Ponad to:
    • pokazuję liczne przykłady i wykonujemy wspólne ćwiczenia. 
    • nauczycie się między innymi rozpoznawania stylów działania zarówno w pracy
      jak i w życiu codziennym, a także skutecznej rozmowy z poszczególnymi stylami,
    • omawiamy błędy komunikacyjne, gry manipulacyjne oraz rozwiązywanie problemów
      bieżących w Waszym zespole.

20% teorii i 80% praktyki



Jak wygląda szkolenie?
Szkolenie trwa 2 dni, od 9:00 do 15:00.* Wcześniej uczestnicy otrzymują do wypełnienia test 
MaxieDISC, a wyniki przekazywane są drugiego dnia spotkania. Po warsztatach odbywają 
się telefonicznie indywidualne sesje objaśniające trwające około 120 minut wraz z ćwicze-
niami do samodzielnej pracy nad rozwojem swoich mocnych stron. W pakiecie rozszerzo-
nym dodatkowo z każdą osobą w firmie zostaje przeprowadzony wywiad, a następnie
w ciągu 30 dni wysyłany jest raport do managera lub członków zarządu/właścicieli firmy. 

Na jednym szkoleniu może znajdować się maksymalnie 20 osób. 

*Jest możliwość rozbicia spotkań na „1 x w tygodniu”. W razie takich chęci, proszę o kontakt.

Co to jest MaxieDISC? 
MaxieDISC jest raportem stylów zachowań i mocnych stron w pracy. Metoda zakłada, że myślimy i działamy 
według 4 głównych stylów DISC co pomaga w zrozumieniu naszych potrzeb, decyzji czy wartości. Narzędzie 
szczególnie polecane jest dla zwiększenia efektywności w pracy, w budowie zespołów, przy poprawie relacji
i zwiększeniu sprzedaży. 

Po wypełnieniu testu i otrzymaniu wyników testu przeprowadzana zostaje sesja objaśniająca czyli 120 minuto-
wa konsultacja  pomagająca w uświadomieniu swoich talentów oraz silnych stron osobowości, które możemy 
wykorzystać w pracy. 

100% respondentów potwierdza, że sesja dała im więcej satysfakcji
i efektów w swojej pracy, niż przeczytanie tylko raportu.

Na jakie efekty możesz liczyć po szkoleniu?

  Sprawniejsza komunikacja w zespole

  Samorozwój każdego pracownika i wzmocnienie jego mocnych stron

  Poprawa kondycji psychicznej uczestników szkolenia

  Poprawa efektywności w pracy (sprzedaż i obsługa klienta)

  Poprawa relacji pomiędzy współpracownikami

  Samorozwój każdego pracownika i wzmocnienie jego mocnych stron

  Poprawa relacji pomiędzy współpracownikami

  Poprawa efektywności w pracy 

  Sprawniejsza komunikacja w zespole

  Poprawa kondycji psychicznej uczestników szkolenia
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Masz pytania? Skontaktuj się!
Pozwól sobie na zgrany zespół

          725552727
          p.sobczyk@brandassist.pl 
          www.polasobczyk.pl

Rafał Tochman - Safelog sp z.o.o. : “Pola przeprowadziła w mojej firmie warsztaty  z komunikacji
dla naszego 3 osobowego zespołu. Wrażenie bardzo pozytywne. Szkolenie było prowadzone 
dynamicznie i ciekawie. Z dużą liczbą ćwiczeń, które pozwalały lepiej zrozumieć przekazywane 
informacje. Dodatkowe indywidualne sesje z Polą pozwoliły pogłębić informacje o własnych 
mocnych stronach i obszarach do doskonalenia. Polecam, bo to dobra inwestycja.”

Mateusz Czechowicz - Teoria Strun: “Zatrudniłem nauczycieli do pomocy w mojej szkole muzycznej. 
Z racji na to, że pierwszy raz jestem w roli szefa kilku osób, zacząłem szukać wiedzy, która uchroniłaby 
nas przed znanymi błędami w pracy zespołowej.

Pola prowadzi warsztaty w lekki sposób, często rzuca anegdotami i przykładami, które pomagają 
zrozumieć dogłębniej, o czym jest mowa. Moim zdaniem to był dobry mix wiedzy i praktyki.
Na prawdę wiele wynieśliśmy przez te dwa dni. Bardzo pomocne były ćwiczenia, które robiliśmy.

Po kilku tygodniach od szkolenia lepiej rozwiązuję problemy moich nauczycieli, lepiej czuję,
kto powinien, a kto nie powinien być uczniem danej osoby. Wiem, co komu mogę zlecić i dlaczego, 
kto w jakim typie pracy się odnajduje. Dzięki temu szkoła przyspieszyła i jest lepsza niż kiedykolwiek 
wcześniej - razem uzupełniamy się swoimi kompetencjami i to jest naszą siłą.

Jestem mega podekscytowany tymi warsztatami, bo pomagają mi stworzyć miejsce pracy takie, 
jakie sam zawsze chciałem otrzymać.”

Kto prowadzi szkolenia?

Pola Sobczyk – szkoleniowiec i prekursorka Wirtualnych
Asystentek w Polsce, autorka kursów online, książek
oraz ebooków. Ambasadorka MaxieDISC. Ukończyła
liczne warsztaty dotyczące usprawnień procesów
oraz komunikacji w firmie w tym mediacje, NVC, RTZ,
negocjacje i budowa zespołów. 

  


