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Czym jest Tarcza
Szkoleniowa?
ZDALNE SZKOLENIA NA ŻYWO Z TRENEREM

Krótkie moduły szkoleń dla firm, prowadzone w formule zdalnej przez
internet, dopasowane do potrzeb klienta i uwzględniające aktualny
kontekst biznesowy (kryzys gospodarczy, koronawirus, praca zdalna)

#TarczaSzkoleniowa

TEMATÓW

>100 1,5h
SESJE FORMA ZDALNA

TRENER EKSPERT WDROŻENIE KONTEKST



Zalety szkoleń zdalnych
W RAMACH TARCZY SZKOLENIOWEJ

Krótka forma pozwalająca na przeprowadzenie szkolenia w skupieniu podczas
pracy zdalnej i powrót pracowników do § obowiązków.
Szkolenia prowadzone przez trenerów ekspertów-praktyków.
Prowadzone w małych grupach do 8 osób w formie warsztatowej lub w
dużych grupach do 50 osób w formie webinarów (w dogodnym terminie).
Wsparcie trenera we wdrożeniu umiejętności w praktykę po szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe z terminem realizacji, do którego
otrzymują informację zwrotną. Mają również możliwość nieograniczonych
konsultacji w ramach tematu do 30 dni od szkolenia.
Dopasowane do potrzeb klientów i aktualnego kontekstu biznesowego.
Niska cena szkolenia, dzięki krótkiej formie oraz przeprowadzaniu szkolenia
przez internet.
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Skuteczność szkolenia
JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA
I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA?

Nawiązanie
kontaktu

Zadanie
wdrożeniowe

dla uczestników

Udzielenie
informacji
zwrotnej

Dodatkowe
konsultacje
i wsparcie

Badanie potrzeb
szkoleniowych

Opracowanie
i przeprowadzenie

szkolenia

#TarczaSzkoleniowa



Jak Cię widzą w kryzysie – rzecz o wizerunku firmy
Kryzysowa komunikacja marki
Wizerunek pracodawcy w niepewnych czasach
Social media – kryzysowe szanse i ryzyka
Komunikacja wewnętrzna firmy na niepewnym rynku
Kryzys a budowanie pozycji eksperta w mediach
Launch nowej marki/ produktu w czasach pandemii –
czy to się może udać.
Wystąpienia publiczne online – przygotowanie do
nagrania video, wystąpienia na żywo
Media relations, czyli pokaż swoją markę w mediach

KOMUNIKACJA MARKI 
W KRYZYSIE

Tematy szkoleń do wyboru

#TarczaSzkoleniowa



Komunikacja marki 
w kryzysie
JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ W
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄRZ FIRMY W
TRUDNYCH CZASACH?

menadżerów i pracowników działów odpowiedzialnych
za komunikację wewnętrzną i zewnętrznąw firmach (w
tym również w kanałach social media)
agencji marketingowych i PR
menadżerów, kierowników
właścicieli firm i freelancerów

Szkolenia przeznaczone są dla:

#TarczaSzkoleniowa



JAK CIĘ WIDZĄ W KRYZYSIE
- RZECZ O WIZERUNKU FIRMY

KRYZYSOWA
KOMUNIKACJA MARKI

dowiesz się jak promować swoją markę w
czasie kryzysu,
poznasz najważniejsze elementy
efektywnego zarządzania informają w
sytuacji kryzysowej, 
przygotujesz swój plan promocji na
najbliższe tygodni,
określisz przekazy strategiczne do
klientów.

poznasz najważniejsze zasady komunikacji
swojej oferty w czasie kryzysu, 
otrzymasz gotowe elementy dobrych
praktyk w komunikacji kryzysowej,
dowiesz się, jak przygotować zestaw Q&A
dla Twojej marki.



określisz swoje przekazy strategiczne oraz
cele komunikacji dla pracowników i
kandydatów,
otrzymasz wskazówki na czym warto skupić
się budując wizerunek pracodawcy,
dowiesz się, czy warto aktywnie komunikować
się z kandydatami jeżeli planujesz redukcję
zatrudnienia w czasie kryzysu.

WIZERUNEK PRACODAWCY W
NIEPEWNYCH CZASACH

SOCIAL MEDIA - KRYZYSOWE
SZANSE I RYZYKA

otrzymasz wskazówki jak promować swoją
markę w social media w kryzysie,
dowiesz się, jak unikać zagrożenia kryzysu w
kryzysie,
zaplanujesz swoją aktywność w social media,
aby wspierała cele biznesowe Twojej marki.



KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
FIRMY NA NIEPEWNYM RYNKU

KRYZYS A BUDOWANIE
POZYCJI EKSPERTA W

MEDIACH

opracujesz najważniejsze przekazy jakie
chcesz kierować do swoich pracowników,
poznasz zasady dobrze prowadzonej
komunikacji wewnętrznej w trudnych
czasach,
dopasujesz najlepsze narzędzia do
specyfiki Twojej firmy i oczekiwań
pracowników.

dowiesz się, jak skutecznie budować
pozycję eksperta w mediach,
poznasz dobre praktyki we współpracy z
mediami,
nauczysz się jak przygotować dobry i
interesujący dla dziennikarzy komentarz
ekspercki oraz w jaki sposób go
dystrybuować.



poznasz sposoby na zainteresowanie klientów
nowym produktem,
Dowiesz się, na co zwracać uwagę w
komunikacji w trakcie launchu nowego
produktu lub usług,
przygotujesz propozycję przekazów
strategicznych dla nowego produktu w taki
sposób, aby odpowiadały na potrzeby
klientów.

LAUNCH NOWEJ
MARKI/PRODUKTU W

CZASACH PANDEMII - CZY TO
SIĘ MOŻE UDAĆ?

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
ONLINE - PRZYGOTOWANIE

DO NAGRANIA VIDEO,
WYSTĄPIENIA NA ŻYWO

technologia może być Twoim
sprzymierzeńcem – dowiesz się jak
przygotować się bez stresu do wystąpienia
online,
otrzymasz komplet wskazówek na co zwracać
uwagę kiedy przygotowujesz nagranie video
skierowane do klientów i pracowników,
nauczysz się, jak poprowadzić ciekawą
transmisję LIVE



MEDIA RELATIONS, CZYLI
POKAŻ SWOJĄ MARKĘ W

MEDIACH

dowiesz się jak budować trwała relacje z
mediami,
przygotujesz listę kluczowych dziennikarzy
dla Twojego biznesu,
nauczysz się, jak przygotować interesującą
propozycję tematów dla mediów oraz
dowiesz się czym jest i jak dobrze zrobić
follow-up.
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Trener prowadzący
KINGA FROMLEWICZ

Ma 20 lat doświadczenia w pracy dla największych polskich
i zagranicznych firm,
Pracowała jako dziennikarka mediów lokalnych i
ogólnopolskich,
Szkoliła, wspierała w kontaktach z mediami zarządy i
prezesów spółek giełdowych,
Ekspertka kreowania wizerunku, Employer Branding,
zarządzania kryzysem wizerunkowym w social media,
komunikacji skierowanej do inwestorów,
Posiada doświadczenie zawodowe jako trenerka biznesu,
specjalistka PR i Relacji Inwestorskich, wykładowczyni
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy i w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie.

SPECJALISTKA BUDOWANIA WIZERUNKU
I ROZPOZNAWALNOŚCI FIRM



REKOMENDACJE

MAGDALENA SKIBKA

Profesjonalizm i doświadczenie -
świetnie poprowadzone

szkolenie! Bardzo merytoryczne,
opierające się na konkretnych

przykładach. A do tego w
przesympatycznej atmosferze.  

PR Manager

MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA

Kinga jest nie tylko ekspertką
komunikacji marki, lecz również

świetną nauczycielką, która
potrafi przełożyć swoją złożoną

wiedzę na prosty język,
zrozumiały dla laika.

Dyrektorka Programowa

JUSTYNA DĄBSKA

Rewelacyjna prezentacja.
Zarówno treść, jak i sposób jej
przekazania pochłonęły moją

uwagę w stu procentach. Dzięki
niej, patrzę teraz na wiele spraw

z zupełnie innej perspektywy.

Wirtualna Asystentka



Dofinansowanie do 80%
TERAZ MASZ AŻ 3 MOŻLIWOŚCI:

SPRAWDŹ TERAZ

DOFINANSOWANIA
USŁUG

ROZWOJOWYCH

Skontaktuj się z nami a bezpłatnie sprawdzimy wszystkie możliwości, pomożemy                       
w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz rozliczeniu dofinansowania. Całą "papierologię"
bierzemy na siebie! Więcej informacji na: www.mtc.pl/dofinansowania-ue
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https://mtc.pl/dofinansowania-ue/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 
 
 

Biuro: Ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła

TELEFON

883 329 608

ADRES EMAIL 

biuro@mtc.pl

www.mtc.pl

Szkolenia Dofinansowane i Doradztwo dla Firm

https://mtc.pl/

