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Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zapytania
dotyczące kursu języka angielskiego dla

Przedsiębiorców, zespół FLOW wyszedł naprzeciw 
i stworzył program językowy wraz z Panią Joanną
Duch. Program ten jest dopasowany do potrzeb
Przedsiębiorców, Pracowników oraz Managerów.

02



Nawiązywanie kontaktów biznesowych,

Rozmowę telefoniczna (udzielanie

informacji, zostawianie wiadomości, prośba

o kontakt),

Obsługę klienta przez telefon,

Zasady profesjonalnej obsługi klienta po

angielsku,

Sprzedaż- obsługa klienta,

Opisywanie i prezentacja produktu,

Proces sprzedaży, finalizacja zakupu,

Rozwiązywanie problemów z klientem,

Przyjmowanie i zgłaszanie skarg,

Przyjmowanie i zgłaszanie reklamacji,
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Każde szkolenie językowe jest

opracowane dla konkretnych

potrzeb firm oraz uzupełnione

o dodatkowe zagadnienia.

Program dydaktyczny kursu

może być modyfikowany na

bieżąco. Kurs szkoleniowy 

z języka angielskiego (80h)

obejmuje:



Rozwijanie umiejętności rozumienia ze

słuchu- słuchanie dialogów                                

i odpowiadanie na pytania,

Korespondencję biznesową,

Obsługę klienta drogą mailową,

Tworzenie CV w języku angielskim,

Zagadnienia kulturowe (różnice

kulturowe, różnice w akcentach                            

i słownictwie)

Ćwiczenia doskonalące umiejętności

komunikowania się, przede wszystkim

język spotkań i negocjacji.
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JOANNA
DUCH

Właścicielka szkoły językowej. Absolwentka studiów pedagogicznych
oraz Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji.

Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, udzielaniu
korepetycji oraz przygotowywaniu dzieci i dorosłych do egzaminów na
różnych poziomach. Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyła
w licznych certyfikowanych kursach językowych w szkole języków
obcych Licoln.
Pracowała na różnych stanowiskach w sektorze handlu. Zarządzanie
wieloosobowym zespołem pozwoliło jej spojrzeć z różnych perspektyw
na potrzeby rynku wynikające z obsługi klienta.

Zdobyte doświadczenie i szerokie kompetencje oraz umiejętność
współpracy z ludźmi wykorzystała zakładając swoją szkołę językowa.
Wypracowała indywidualne metody, które przełamują barierę przed
mówieniem w języku angielskim. Z pasją i zaangażowaniem realizuje
swój cel, aby pokazać innym, że nauka języka angielskiego może być
przyjemnością i kluczem do ich osobistych sukcesów..



KWESTIE
ORGANIZACYJNE

Zajęcia  odbywają się w trybie online
 i offline. Offline -> w firmie klienta lub 
w naszym biurze co-workingowym                        
na ulicy Bydgoskiej 6 w Krakowie .

W zależności od preferencji
uczestników szkolenia, usługi doradcze
mogą być realizowane w weekendy lub
wybrane dni tygodnia.
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Firma szkoleniowo-doradcza założona
przez Ewelinę Łuczyńską. Nasza misja,
to wspieranie przedsiębiorców,
pracowników i managerów w ich
codziennej pracy.  Dostarczamy
narzędzia, uczymy mądrego zarządzania
zespołem, wspieramy procesy
sprzedaży, porządkujemy procedury.
Wszystko po to, żeby nasi klienci
osiągali swoje cele biznesowe.
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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.  

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.
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MARIA 
PUCHAŁA

Certyfikowany Trener biznesu. 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 zarządzała 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.
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EFEKTYWNOŚĆ
OSOBISTA

ZARZĄDZANIE
ZDALNYM ZESPOŁEM

EFEKTYWNE 

CALL CENTER

NASZE SZKOLENIA

AKADEMIA 

SPRZEDAŻY

AKADEMIA 

LIDERA

AKADEMIA
TRENERA
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WAŻNE
INFORMACJE
Firma szkoleniowa FLOW, posiada CERTYFIKAT
DEKRA potwierdzający standardy usług
szkoleniowo- rozwojowych, polskich firm
szkoleniowych (SUS 2.0)

Firma szkoleniowa FLOW, posiada wpis do
BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR), dzięki
czemu może realizować usługi
szkoleniowo – doradcze W RAMACH
DOFINANSOWAŃ Z UNII EUROPEJSKIEJ.
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POZOSTAŃMY
W KONTAKCIE

ADRES
Bydgoska 6,
30-056 Kraków
NIP: 6871828314

NUMER TELEFONU

724-117-596

EMAIL

kontakt@flow-szkolenia24.pl

FACEBOOK

/FlowSzkoleniaCoaching

STRONA INTERNETOWA

www.flow-szkolenia24.pl

https://www.facebook.com/FlowSzkoleniaCoaching
https://flow-szkolenia24.pl/

