
On-line
Na Czas Kryzysu z Trenerem na Żywo!

OFERTA SZKOLEŃ ZDALNYCH DLA FIRM

Tarcza
Szkoleniowa

Szkolenia Dofinansowane i
Doradztwo dla Firm



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 swoich 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 atualnego 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
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EFEKTYWNA PRACA ZDALNA

Obszary szkoleń do wyboru

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
ROZPROSZONYM

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W
SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W
KRYZYSIE

KOMUNIKACJA MARKI W
KRYZYSIE

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
W KRYZYSIE

NEGOCJACJE I MEDIACJE W
KRYZYSIE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W
KRYZYSIE I ONLINE

ZARZĄDZANIE LUDŹMI W
KRYZYSIE

ZDALNE ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

PRAWO PRACY W OKRESIE 
I PO PANDEMII

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI



Przykładowe tematy
szkoleń
KAŻDY MODUŁ
DOSTOSOWUJEMY DO POTRZEB I
CELÓW KLIENTA

Powiedz nam, jakie kompetencje chcesz rozwijać i
jakich efektów się spodziewasz, a my przygotujemy
ofertę dedykowaną specjalnie dla Twojej firmy.
Uwzględnimy Twoje potrzeby i aktualny kontekst
biznesowy.
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Największe wyzwania w zarządzaniu zespołem
rozproszonym i jak sobie z nimi radzić? (przekrojowo).
Psychologia zmiany w nagłym przejściu na pracę
zdalną - jak sobie radzić z obawami, lękiem i oporem
przed zmianą?
Autorytet, rola i komunikacja lidera w zmianie trybu
pracy ze stacjonarnego na zdalny.
Wyznaczanie i realizacja celów w zespole
rozproszonym.
Delegowanie i monitorowanie zadań na odległość.
Motywowanie zespołu i udzielanie informacji zwrotnej
na odległość.
Zarządzanie czasem zespołu rozproszonego i
efektywne spotkania online.
Monitorowanie pracy zespołu rozproszonego.
Rekrutacja zdalna i ondboarding na odległość.
Jak wdrożyć w firmie efektywną pracę zdalną?

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
ROZPROSZONYM

Mariusz Tomaszewski
Ekspert Strategii, Produktywności i

Zarządzania Sprzedażą 



Mariusz Tomaszewski
Ekspert Strategii, Produktywności i

Zarządzania Sprzedażą 

Największe wyzwania pracy zdalnej i jak sobie z nimi
radzić? (szkolenie przekrojowe).
Przygotowanie do pracy na home office.
Jak efektywnie pracować z partnerem i dziećmi w
domu?
Efektywna współpraca w zespole rozproszonym -
ustalanie zasad pracy zdalnej.
Efektywna komunikacja w pracy zespołu
rozproszonego.
Planowanie własnej pracy i zarządzanie sobą w czasie
Praca zdalna w skupieniu i samodyscyplina.
Work Life Balance i zarządzanie energią w pracy
zdalnej.
Narzędzia pracy i komunikacji w zespole
rozproszonym.
Efektywna praca zdalna w zespole handlowym.

EFEKTYWNA PRACA ZDALNA



Praca zdalna - aspekty prawne. Obowiązki
pracodawcy i pracownika, monitorowanie pracy,
ochrona danych, rozliczanie czasu pracy oraz
zapewnienie BHP w pracy zdalnej.

Ochrona danych osobowych oraz pozostałe aspekty
prawne w rekrutacji pracowników.

Monitorowanie w miejscu pracy, pomiar temperaturyi
kontrola trzeźwości. Wizerunek pracownika i jego
ochrona

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej oraz
podczas dyżuru. Diety i zwroty wydatków.

 

 

 

PRAWO PRACY W OKRESIE
I PO PANDEMII

Joanna Cur
Prawnik, Trener Biznesu,
Ekspert Prawa Pracy i HR
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Planowanie działań handlowych.

Skuteczny prospecting w sprzedaży.

Social selling - jak robić to w efektywny sposób?

Perswazyjna rozmowa handlowa.

Sztuka uważności i badania potrzeb klientów.

Typy klientów - jak się z nimi komunikować?

Gry klientów - chcę rabat / to jest za drogo.

Jak skutecznie finalizować sprzedaż?

Jak sobie radzić z obiekcjami klienta?

Negocjacje handlowe jako proces.

Techniki negocjacyjne w sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Kolasiński
Trener Biznesu

Ekspert Sprzedaży i Negocjacji

EFEKTYWNA SPRZEDAŻ W
KANALE B2B



Jak Cię widzą w kryzysie - rzecz o wizerunku.

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 może się udać?

Wystąpienia publiczne online – przygotowanie do
nagrania video, wystąpienia na żywo.

Media relations, czyli pokaż swoją markę w mediach.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKACJA MARKI
W KRYZYSIE

Kinga Fromlewicz
Ekspert Budowania Wizerunku

i Rozpoznawalności Firm
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Patryk Jasiński
Trener Biznesu, 

Ekspert Sprzedaży Telefonicznej

SKUTECZNA SPRZEDAŻ
TELEFONICZNA

Nawiązanie kontaktu - tu, gdzie sprzedaż telefoniczna
się zaczyna i kończy.

Badanie potrzeb, uśmierzanie bólu i budowanie wartości
przez telefon - co tak naprawdę ma znaczenie?

Prezentacja oferty przez telefon, oparta o realne
potrzeby klienta.

Obiekcje a może niezadane pytanie? Jak reagować na
odmowę klienta w trakcie rozmowy telefonicznej?

Zamknięcie sprzedaży przez telefon, czyli jak uzyskać
kontrakt od klienta?
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Określenie grupy docelowej i profilowanie klienta.

W poszukiwaniu klienta - nowoczesne sposoby
dotarcia do klientów.

Między perswazją a manipulacją - jak przekonywać
klienta bez manipulacji?

Motywatory zakupowe - jak dostarczyć klientowi to,
czego potrzebuje?

Mów tak, żeby Cię rozumiano - komunikacja w
sprzedaży.

Sygnały klienta świadczące o gotowości do zakupu.

Przekonania w sprzedaży - jak zmieniać, żeby zmienić?

Profesjonalna obsługa klienta - 10 grzechów głównych.

Sprzedaż metodą "Challenger".

Reklamacyjna obsługa klienta.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

OBSŁUGA KLIENTA
W TRUDNYCH CZASACH

Patryk Jasiński
Trener Biznesu,

Ekspert Sprzedaży Telefonicznej



Dawid Świątkiewicz
Trener, Project Manager,

Ekspert Zarządzania Projektami

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI (W TYM ZDALNE)

Wprowadzenie do zarządzania projektamI.
Inicjowanie projektu.
Planowanie projektu z wizją końca.
Organizacja pracy projektowej.
Interesariusze projektu - kto i jak wpływa na projekt?
Kontrola najwyższą formą zaufania - jak sprawdzać
realizację planu?
Nie ważne co mówisz, ważne co słyszą - komunikacja
podczas realizacji projektu.
Zdalnie z domu - zarządzanie zespołem wirtualnym.
Zarządzanie zespołem projektowym.
Lider nie szef- jak zarządzać zespołem projektowym.
Multiagencyjne zarządzanie projektami.
Zwinne a tradycyjne zarządzanie projektami.
Zamykanie projektu.
Co może pójść nie tak? - zarządzanie ryzykiem.
Jak usprawnić pracę zespołu - narzędzia wspomagające
zarządzanie projektami
Aplikacje do zarządzania projektami



TIME MANAGEMENT 3.0 -
ZARZĄDZANIE CZASEM I ZADANIAMI

Mariusz Tomaszewski
Ekspert Strategii, Produktywności 

i Zarządzania Sprzedażą 

Wyznaczanie celów metodą SMART i OKR

Określanie priorytetów długo i krótkoterminowych

Tworzenie list zadań i planowanie ich realizacji

Planowanie projektów z wykorzystaniem map myśli

Bezstresowa efektywność wg. metody GTD

Email i pulpit pod kontrolą

Planowanie dnia i tygodnia pracy

Zarządzanie czasem - efektywna praca z kalendarzem

Maksymalna koncentracja w pracy

Regeneracja sił i zarządzanie własną energią

Zarządzanie przepływem informacji

Narzędzia i aplikacje wspierające produktywność
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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/

