W imieniu Beaty Piasny zapraszamy do LETIA BUSINESS CENTER na wyjątkowe warsztaty.

Kobiety w synergii

to zajęcia warsztatowe, w kameralnej, zamkniętej grupie na których

przyjrzysz się swoim możliwościom, odkryjesz sfery do rozwoju, wzmocnisz się i nabierzesz
pewności siebie.
Ponadto skonkretyzujesz swoje plany, dowiesz się jak radzić sobie z ewentualnymi
trudnościami, wzmocnisz wiarę w siebie i własne możliwości, doświadczysz siły automotywacji,
uzyskasz informację od innych odnośnie swojego potencjału.
Co czeka Ciebie na warsztatach?
Doświadczona i otwarta prowadząca
od
której
możesz
się
spodziewać
indywidualnego podejścia i inspirujących
zajęć. Beata Piasny, jest międzynarodowym
Coachem ICF - specjalizuje się w rozwoju
osobistym kobiet. Uważa, że kobiety są silne
i mądre, mają świetne pomysły i potrafią
osiągać to czego zapragną. Wierzy, ze można
odnieś
sukces
dzięki
byciu
sobą.

Kameralna grupa
liczy od 8-10 osób, co zapewnia
atmosferę
bezpieczeństwa,
otwartości,
integracji i wymiany doświadczeń.
Zajęcia są dla osób,
rozwój osobisty.

które są otwarte na

Praktyka
Na
warsztatach
będziemy
wykorzystywać
nowoczesne, stymulujące uczenie się, profesjonalne
narzędzia coachingowe, „The coaching maps”
ułatwiające między innymi planowanie oraz
doskonalenie siebie.

Wyżywienie
Smaczny i zdrowy lunch, oraz napoje i przekąski,
abyś miała energię i siłę do działania.

Materiały szkoleniowe i certyfikat
Otrzymasz ręcznie wykonaną, oryginalną
teczkę, oraz niezbędne materiały do tego,
aby doświadczać, uczyć się i bawić.

Indywidualna sesja coachingowa
Jeśli po warsztatach będziesz chciała przyjrzeć
dogłębniej jakiejś kwestii, która Cię interesuje, lub
będziesz chciała rozwijać się lub działać w jakimś
kierunku,
to będziesz mogła skorzystać
z indywidualnej sesji z trenerką o wartości 200 zł.

Podczas warsztatów:


Przyjrzysz się swoim możliwościom



Odkryjesz nieznane dotąd sfery do rozwoju



Nabierzesz pewności siebie



Skonkretyzujesz swoje plany dzięki innowacyjnemu narzędziu



Dowiesz się jak radzić sobie z ewentualnymi obawami



Doświadczysz siły wewnętrznej motywacji



Wzmocnisz wiarę w siebie i własne możliwości



Uzyskasz informację od innych odnośnie twojego potencjału

TERMINY I MIEJSCE WARSZTATÓW
Termin I:

17-18.06.2015

Termin II: 20-21.06.2015

Miejsce:

Letia Business Center

Legnica ul. Rycerska 24 (wyszukiwanie GPS: Rycerska 26)

KOSZT WARSZTATÓW
550 pln brutto
ZAPISY I INFORMACJE
Malwina Strzelczyk

Magda Monteiro

T: 76 723 54 54 lub 697 671 368

T: 76 723 54 43 lub 697 890 426

Mail: m.strzelczyk@kghm.letia.pl

Mail: m.monteiro@kghm.letia.pl

Liczebność grupy: 8-10 uczestniczek. Decyduje kolejność zgłoszeń.

