
USŁUGI SZKOLENIOWO -
DORADCZE

Cel - inspiracja,                          
kierunek – ponadprzeciętność.

Email: kontakt@flow-szkolenia24.pl 
Strona internetowa: flow-szkolenia24.pl 

Facebook: /FlowSzkoleniaCoaching 
Numer telefonu: 724-117-596 

Adres: Bydgoska 6, 30-056 Kraków 
NIP: 6871828314



NASZA KADRA: 
Ewelina Łuczyńska, trener biznesu i sprzedaży, coach, socjolog, 

właścicielka firmy szkoleniowej FLOW. 

Prowadzeniem szkoleń zajmuje się od 2010 roku, swoją karierę rozpoczynała                   
jako sprzedawca, a następnie po awansie na stanowisko lidera zespołu 

sprzedażowego rozpoczęła poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności                           
z zakresu zarządzania, coachingu oraz prowadzenia szkoleń.  

Zaowocowało to kolejnymi nowymi stanowiskami: Project Ownera, Trenera                   
oraz Managera Zespołu Trenerów. Do tej pory przeprowadziła ponad 5 000  

godzin szkoleń z grupami, ponad 800 coachingów sprzedażowych oraz 
przeszkoliła ponad 600 sprzedawców, handlowców i managerów zespołów.                   

Lata doświadczenia, zdobyte kompetencje i wreszcie ogromna pasja 
doprowadziły do stworzenia własnej firmy szkoleniowej - FLOW.                       

Jest  przekonana, że prawdziwy sukces firma może osiągnąć wtedy, kiedy 
istnieje spójność co do wartości  i celów wyznawanych przez pracowników   

na wszystkich szczeblach organizacji  – w  osiągnięciu  tego  właśnie  sukcesu  
wspiera  poprzez  swoje działania szkoleniowe i doradcze. 

KWALIFIKACJE: 
✓ Szkoła Trenerów Biznesu Profesja Plus,   
✓ Studia Podyplomowe ,,Coaching i NLP”,    
✓ Practicioner in the Art of NLP,  
✓ Coach ICI,  
✓ Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej.  

PONAD 600 
SPRZEDAWCÓW 

NA 
SZKOLENIACH

PONAD 13 
LAT W 

BIZNESIE 

PONAD                  
5 000 GODZIN 

SZKOLEŃ                       
Z GRUPAMI 



NASZA KADRA: 
Maria Puchała, trener biznesu, menager

Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Łączy praktykę managerską z praktyką trenerską. Przez trzy lata 

współorganizowała Konferencję Trenersko-Coachingową PROFECTUS,                          
która jest największą studencką konferencją o tej tematyce w Polsce. 

Od czasów studiów związała swoje zawodowe życie z pracą Managera Zespołu 
Sprzedaży. Od 2017 roku zarządza kilkunastoosobowym zespołem. Wierzy,                         
że mentoring jest odpowiedzią na różnice pokoleniowe w organizacjach. 

W 2018 roku uzyskała certyfikat Trenera Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB.                    
W 2019 ukończyła

I stopień Racjonalnej Terapii Zachowań w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju 
Integralnego w Krakowie. 

KWALIFIKACJE:
✓ certyfikat Trenera Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB, 
✓ certyfikat  Racjonalnej Terapii Zachowań stopień I.



FIRMA SZKOLENIOWA FLOW POSIADA WPIS              
DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) dzięki 
czemu może realizować usługi szkoleniowo –
doradcze W RAMACH DOFINANSOWAŃ Z UNII 
EUROPEJSKIEJ. 

WAŻNE INFORMACJE: 

FIRMA SZKOLENIOWA FLOW POSIADA 

CERTYFIKAT DEKRA POTWIERDZAJĄCY 
STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO-
ROZWOJOWYCH, POLSKIEJ IZBY FIRM 
SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0).  

Szkolenia realizowana są w formie warsztatowej,  
w grupach do 10 osób, co sprzyja przyswajaniu 
wiedzy, pozwala na praktyczny trening 
zdobywanych umiejętności oraz na realizację 
celów szkolenia. 



KWESTIE ORGANIZACYJNE: 

W ramach organizacji szkolenia 
zapewniamy Państwu: 
o diagnozę potrzeb szkoleniowych, 
o konsultacje online z trenerami                  

w trakcie trwania cyklu 
szkoleniowego, 

o dostęp do zamkniętej grupy na fb, 
o materiały dydaktyczne, 
o zadania kontrolne/zadania 

domowe pozwalające sprawdzić 
stopień opanowania wiedzy, 

o certyfikat ukończenia szkolenia. 

Lista miejsc w którym możemy zaproponować 
realizację usług szkoleniowo –doradczych: 
o biuro coworkingowe Offoffice, Bydgoska 6, 

Kraków,
o siedziba Państwa firmy (jeśli szkolenie będzie 

realizowane dla grupy pracowniczej),
o szkolenie online (platforma zoom),
o istnieje możliwość dokonania indywidualnych 

ustaleń – np. szkolenie prowadzone w sali 
coworkingowej/hotelu w Państwa mieście,               
a także szkolenie połączone z wyjazdem 
integracyjnym. 

W zależności od preferencji 
uczestników szkolenia, usługi 

doradcze mogą być realizowane  
w weekendy lub wybrane dni 

tygodnia.  

W przypadku szkoleń 
stacjonarnych w zależności od 

indywidualnych ustaleń możemy 
zapewnić również salę 

szkoleniową oraz obiad i bufet 
kawowy  (woda, soki, kawa, 

herbata,  słone i słodkie 
przekąski).



PRZYKŁADOWA TEMATYKA 
USŁUG SZKOLENIOWO-

DORADCZYCH

W zależności od potrzeb szkoleniowych 
danej firmy istnieje możliwość 

zaprojektowania indywidualnego 
programu szkolenia/usług doradczych. 



AKADEMIA SPRZEDAŻY 

1. Czym jest sprzedaż? Kim jest sprzedawca? Komunikacja 
interpersonalna i jej wpływ na budowanie relacji z klientem. 
2. Etapy rozmowy handlowej. Analiza potrzeb klienta.                
Rola pytań w rozmowie sprzedażowej, rodzaje pytań i ich 
wpływ na efektywną sprzedaż. 
3. Język korzyści z wykorzystaniem wizualizacji. Elementy 
storytellingu. 
4. Praca z obiekcjami i negocjacje handlowe. Jak wywierać 
wpływ na naszego rozmówcę. Część 1. 
5. Praca z obiekcjami i negocjacje handlowe. Jak wywierać 
wpływ na naszego rozmówcę.  Część 2. 
6. Finalizacja. Skuteczne sposoby na domykanie sprzedaży.
7. Typologia klientów i motywy zakupu. Jak dopasować 
sposób komunikacji do typu klienta. Trudny klient – jak 
sobie z nim radzić. 
8. Motywacja sprzedawcy. Co robić, żeby nam się chciało,                   
kiedy nam się nie chce. 
9. Zarządzanie własną efektywnością oraz stresem –
działania wspierające wzrost wyników sprzedażowych. 
10. Praktyczny trening sprzedażowy. Przygotowanie                         
i analiza scenariuszy rozmów, przygotowanie treści maili               
do klientów. *PEŁNY 

CYKL 80 H



AKADEMIA LIDERA
1. Zarządzanie a przywództwo. Czym różni się kierownik od lidera, cechy     
skutecznego lidera, typologie liderów i style zarządzania. Przywództwo sytuacyjne.
2. Skuteczna komunikacja lidera. Komunikacja interpersonalna, techniki 
przekazywania informacji zwrotnej, udzielanie pochwał i prowadzenie rozmów 
dyscyplinujących.
3. Budowanie zespołu. Fazy życia zespołu, rodzaje zespołów, role zespołowe, 
tworzenie zaangażowanych zespołów.
4. Efektywne zarządzanie zespołem – część 1.   Wyznaczanie celów, planowanie                          
i delegowanie zadań, monitorowanie realizacji celów, misja i system wartości 
zespołu, procedury i zasady działania zespołu. 
5. Efektywne zarządzanie zespołem – część 2. Konflikt i jego rola. Zarządzanie 
konfliktami i ich rozwiązywanie. 
6. Różne wymiary motywacji zespołowej. Rodzaje motywacji, teorie motywacji, 
narzędzia motywowana pracowników. Coaching i mentoring – główne założenia.
7. Negocjowanie i wywieranie wpływu. Style negocjowania, poszczególne etapy 
negocjacji, techniki negocjacyjne, fazy perswazji.
8. Zarządzanie czasem swoim i zespołu. Działanie pod presją czasu i stresu.  
Zasady  oraz techniki planowania czasu, zarządzanie czasem swoim i zespołu, 
techniki radzenia sobie ze stresem.  
9. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Prowadzenie spotkań, expose. Jak 
radzić sobie z tremą, style mówcy, przygotowanie konspektu wystąpienia, 
metodologia i narzędzia przydatne w trakcie prowadzenia wystąpień. 
10.  Projektowanie rozwoju osobistego managera.

*PEŁNY 
CYKL 80 H



AKADEMIA TRENERA

1. Autoprezentacja trenera, sztuka prowadzenia wystąpień publicznych. 
Wizerunek trenera, metodologia i narzędzia przydatne w prowadzeniu 
wystąpień publicznych.
2. Specyfika uczenia się dorosłych.  Tradycyjne i aktywizujące podejście do 
nauczania, cykl Kolba, teorie uczenia się, czynniki ułatwiające oraz utrudniające 
uczenie, style trenerskie.  
3. Praca z grupa szkoleniową. Poszczególne fazy rozwoju grupy szkoleniowej, 
typologia uczestników szkoleń, trudni uczestnicy szkolenia i trudne grupy 
szkoleniowe - jak sobie z nimi radzić.
4. Przygotowanie szkolenia - badanie potrzeb szkoleniowych. Etapy 
projektowania szkolenia, techniki i narzędzia budowania potrzeb szkoleniowych.
5. Projektowanie struktury szkolenia a realizacja jego celów. Określenie celów 
szkoleniowych oraz zakresu tematycznego szkolenia, dobór metod i narzędzi 
szkoleniowych (wykład, prezentacja, dyskusja, studium przypadku, odgrywanie 
ról, gry szkoleniowe).
6. Przekształcanie i wykorzystywanie ćwiczeń do pracy z grupą. Projektowanie  
materiałów szkoleniowych.
7. Pisanie scenariuszy szkoleń – aspekt techniczny.  
8. Pomiar efektywności szkoleń.  Ewaluacja szkoleń oraz raportowanie 
wyników.
9. Jak zapanować nad swoją tremą? Techniki radzenia sobie ze stresem.  Co to 
jest trema i jak sobie z nią radzić. Metody i narzędzia radzenia sobie ze stresem.
10.  Etiudy trenerskie połączone z przekazaniem informacji rozwojowej. 

*PEŁNY 
CYKL 80 H



EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA 

1. Skuteczne wyznaczanie i osiąganie 
celów.
2. Narzędzia autocoachingu.
3. Zarządzanie czasem i sobą w czasie.
4. Kreatywność.
5. Zarządzanie stresem.
6. Asertywność i pewność siebie.

* CZAS DO 
USTALENIA



ZARZĄDZANIE ZDALNYM ZESPOŁEM 

1. Planowanie pracy zdalnej zespołu. 
Organizacja komunikacji, delegowania zadań na 
odległość, zarządzanie czasem swoim oraz 
zespołu. Omówienie zagadnień + przykładowe 
narzędzia teleinformatyczne. 
2. Przekazywanie informacji o postępach w pracy 
i rozliczanie z efektów. Zarządzanie wiedzą. 
Prowadzenie zdalnych spotkań. Omówienie 
zagadnień + przykładowe narzędzia 
teleinformatyczne. 
3. Motywacja pracowników w wirtualnym 
zespole. Techniki skutecznej pracy zdalnej. Błędy 
w zarządzaniu zespołem zdalnym – czego unikać.
Omówienie zagadnień + przykładowe narzędzia 
teleinformatyczne. 

*PEŁNY 
CYKL 24 H



EFEKTYWNE CALL CENTER. 

1. Określenie profili stanowisk pracowników call center: doradca 
telefoniczny (infolinia i projekty sprzedażowe), manager call center, 
lider, trener, rekruter.
2. Rekrutacja i selekcja pracowników. Rozmowa kwalifikacyjna oraz 
Assessment Center.
3. Projektowane szkolenia wstępnego oraz procedur wdrożenia 
nowego pracownika.
4. Działania jakościowe prowadzone w call center: odprawa 
motywująca, energizery, coaching indywidualny, coaching zespołowy, 
mentoring, szkolenie produktowe, warsztat sprzedażowy, retrening.
5. Określenie kluczowych KPI dla projektów oraz celów 
sprzedażowych: zespołowych oraz indywidualnych.
6. Plan rozwoju call center – strategia budowy poszczególnych działów.
7. Zakresy obowiązków, ścieżki rozwoju pracowników oraz niezbędne 
procedury. Standardy rozmów z klientami. 
8. Określenie ścieżek oraz kanałów sprzedażowy adekwatnych dla 
poszczególnych segmentów klientów. Projektowanie kampanii 
upsellingowych, crossellingowych, reaktywacyjnych, retencyjnych. 
9. Ocena okresowa pracowników: karty coachingowe, oceny 
pracownicze, ocena 360 stopni. Badanie satysfakcji pracowników.
10. Rozwiązania teleinformatyczne usprawniające pracę w call center: 
CRM oraz inne programy teleinformatyczne przydatne w call center.
11. Tajemniczy klient. 

* CZAS DO 
USTALENIA



Oferujemy również:

• indywidualne sesje 
coachingowe

• indywidualnych sesje 
mentoringowe, 

• konsultacje biznesowe, 
• superwizje na stanowisku 

pracy/w firmie.  

* CZAS DO 
USTALENIA

INDYWIDUALNE SESJE



W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 
kontakt@flow-szkolenia24.pl

Ustalimy szczegóły i przygotujemy rozwiązania szyte                      
na miarę potrzeb Twoich i Twojej firmy ☺

mailto:kontakt@flow-szkolenia24.pl

