SZKOLENIA
sprzedaż/obsługa klienta
marketing
kompetencje
kreatywność
komunikacja
samorozwój
tematyczne

COACHING
business
life
carrer
MŚP dla przedsiębiorców

WARSZTATY
burza mózgów
rozwojowe
kreatywne
tematyczne

SPOTKANIA
ONE-TO-ONE
kompetencje
marketing
sprzedaż
samorozwój

„Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości
wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku
rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku.
Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu
do szczerego wyrażania siebie.„

Bruce Lee

SZKOLENIA
ON-LINE

marketing
sprzedaż
zarządzanie marką
kompetencje
samorozwój

“Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,
ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.”

Mary Lou Cook
„Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niezrównaną kombinację
do osiągnięcia sukcesu.”

Napoleon Hill

AKADEMIA MARKI MŚP
Akademia Marki MŚP to marka, która powstała, aby realizować inicjatywę efektywnych i kreatywnych szkoleń dla pracowników
i właścicieli ﬁrm głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pomysły na szkolenia czerpiemy ze współpracy z małymi
i średnimi ﬁrmami, w których kompleksowo doradzamy w zakresie marketingu, sprzedaży i wizerunku.
Sprzedaż + Marketing + Szkolenia to nasza wielka pasja :) Pragniemy dzielić się nią z innymi, a naszą wiedzę przekazywać
w praktycznej i ciekawej formie!
Realizujemy szkolenia marketingowo – sprzedażowe, warsztaty wdrożeniowe z zakresu budowania marki i sprzedaży dla mikro,
małych i średnich ﬁrm oraz kompetencji miękkich dla pracowników dużych ﬁrm (kompetencje zarządzania). Realizujemy także
spotkania one-to one mające na celu budowanie pewności siebie, poprawę organizacji pracy, ustalanie celów w życiu, zwiększanie
motywacji do działania, określenie swojego potencjału i rozwijanie go.

ZAKRES SZKOLEŃ/ WARSZTATÓW/ SESJI

SPRZEDAŻ/
ZARZĄDZANIE

MARKETING

• Efektywna sprzedaż dla Twojej ﬁrmy

• Zarządzanie zespołem w MŚP

• Efektywny i zmotywowany sprzedawca

• Nowy PRODUKT / USŁUGA - jak stworzyć plan

• Marketing i sprzedaż - znajdź synergię,

działania i wdrożyć go w życie.

wykorzystaj potencjał

• WARSZTATY - burza mózgów dla

• Profesjonalna obsługa klienta

pracowników różnych działów

• Zarządzanie marką MŚP

• Projektowanie planu marketingowego

• Promocje firmy w mediach społecznościowych

• ABC marketingu dla MŚP

• ABC budowania marki od podstaw - szkolenie
dla właścicieli firm MŚP, menadżerów marketingu

• Marka własna

WIZERUNEK

ROZWÓJ

• PR dla mśp
• Kobieta przedsiębiorcza – wykorzystaj Swoją moc

• Coaching na stanowisku pracy (sprzedaż/

pracowników (np. w przypadku awansu)

marketing)

- średnie/duże firmy

• Coaching z właścicielami MŚP

• Spotkania one-to-one – kompetencje sprzedażowe,

• Coaching kariery

pewność siebie, asertywność, samorozwój

• Coaching dla menadżerów (samorozwój,

• Warsztaty: budowanie własnej wartości, zwiększanie

kariera, dylematy)

motywacji działania

• Coaching dla przedsiębiorców

• Szkolenie – coaching jako narzędzie rozwoju

• Szkolenie – organizacja czasu własnego

pracowników w firmie

• Pozyskiwanie kompetencji kierowniczych dla

CO ROBIMY?
# odkrywamy i rozwijamy potencjały

# pomagamy kreować markę

# motywujemy

# dajemy wskazówki do efektywnego działania

# inspirujemy do działania

# stymulujemy kreatywność

# wspieramy w rozwoju

# doradzamy w wyborze najlepszych rozwiązań rozwojowych

POMYSŁODAWCA I TRENER
Pomysłodawcą marki jest Agnieszka Śliwka - Doradca biznesowy, Trener Biznesu, Coach.
„10 – letnie doświadczenie we współpracy z małymi i średnimi ﬁrmami w zakresie marketingu i sprzedaży pozwoliło mi stworzyć
moją ukochaną markę szkoleniową - Akademię Marki, której głównym celem jest inspirowanie do zmian, motywowanie do działania,
rozwój uczestników szkolenia i budowanie przez nich własnej wartości. „
Masz tę MOC. Pamiętaj o tym! Zapraszam do kreatywnej współpracy :)

Agnieszka Śliwka

Sprawdź moje doświadczenie na:

www.agnieszkasliwka.pl

www.coachas.pl

www.brandsoul.pl

ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ Z AKADEMIĄ MARKI
Rozwijaj Swoje kompetencje jako właściciel MŚP poprzez spotkania one-to one, sesje coachingowe,
warsztaty otwarte dla przedsiębiorców lub szkolenia on-line.
Rozwijaj kompetencje Swoich pracowników MŚP poprzez szkolenia, warsztaty,
indywidualne sesje coachingowe, spotkania one-to one.
Połącz potencjał i zasoby pracowników z różnych działów wybierając opcję „BURZA MÓZGÓW”,
aby generować nowe pomysły i planować zmiany.

Skorzystaj z naszej praktycznej wiedzy, pozytywnej energii,
ogromnej pasji marketingu i sprzedaży i rozwijaj ﬁrmę efektywnie.

NASZE NAJMOCNIEJSZE OBSZARY

MARKETING
INTERNETOWY

STRATEGIA
MARKETINGOWA

ZARZĄDZANIE
MARKĄ MŚP

PROFESJONALNA
OBSŁUGA KLIENTA

SPRZEDAŻ
W MŚP

NARZĘDZIA SAMOROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCY

COACHING DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

COACHING
KARIERY

EFEKTYWNY PRACOWNIK ZADOWOLONY PRACOWNIK

BIZNESPLAN
NA START

ZARZĄDZANIE CZASEM
TO PESTKA!

ZADBAJ O
WIZERUNEK FIRMY!

Skontaktuj się z trenerem
w celu opracowania
idealnego dla Ciebie
rozwiązania:

Pierwsza konsultacja w zakresie
wyboru kierunków rozwoju Twojego
lub Twojej ﬁrmy jest bezpłatna.

MARKI PARTNERSKIE

AGNIESZKA ŚLIWKA
+48 668 027 012
aga@akademiamarki.com
linkedin.com/in/agnieszkasliwka

www.coachas.pl

KONTAKT
AKADEMIA MARKI MŚP
+48 668 130 202

www.brandsoul.pl

kontakt@akademiamarki.com

AGNIESZKA ŚLIWKA

www.agnieszkasliwka.pl

www.akademiamarki.com

