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

Przedsiębiorców, zespół FLOW wyszedł naprzeciw 
i stworzył we współpracy z Panią Magdaleną Bąk,

program dopasowany do potrzeb Przedsiębiorców,
Pracowników oraz Managerów.
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Podstawy komunikacji werbalnej                                 

i niewerbalnej,

Rozmowa o stanie samopoczucia                  

 w kontekście biznesowym i codziennym, 

Organizacja pracy (pory dnia, dni tygodnia,

miesiące, czas zegarowy), 

Odczytywanie i wykorzystywane danych

zawartych na wizytówce, 

Praktyczne umawianie spotkań służbowych,

biznesowych – uzgadnianie terminu, miejsca,

ilości osób,  

Praktyczna orientacja w mieście, korzystania

ze środków komunikacji miejskiej, pytania            

o drogę,

MODUŁ 1 Obejmuje naukę podstaw języka
hiszpańskiego: 
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Program nauki podstaw
języka hiszpańskiego składa
się z trzech modułów. Moduł
pierwszy obejmuje 8 spotkań
po 8 h lekcyjnych. Na
pozostałe dwa moduły składa
się 1 spotkanie po 8 h
lekcyjnych dla każdego
modułu.



Rozpoczynanie i kończenie rozmowy

telefonicznej,

Podawanie celu i powodu rozmowy telefonicznej,

Uzgadnianie szczegółów rozmowy – zadawanie

pytań o zamówiony towar, jego wysyłkę, sposób

wysyłki, szczegóły dotyczące adresu nadawcy                   

i odbiorcy, 

Ustalanie ceny towaru, Reklamacja otrzymanego

towaru – niezgodność z opisem, uszkodzenie,

Windykacja przeterminowanych należności –

ustalenie ilości faktur, kwoty przeterminowanych

faktur, ustalenie możliwego terminu do spłaty.

MODUŁ 2 Nauka podstawowej obsługi
telefonicznej klienta w formie praktycznych
zajęć, szczególnie przydatnych w dużych
korporacjach, w call center:

04



Poznania stylów komunikacji biznesowej                          

w Hiszpanii,

Umiejętność pisania prostych e-maili, 

Pisemnego uzgodnienia celu korespondencji –

zadawanie pytań o zamówiony towar, jego

wysyłkę, sposób wysyłki, szczegóły dotyczące

adresu nadawcy i odbiorcy, 

Ustalanie ceny towaru, 

Reklamację otrzymanego towaru – niezgodność 

 z opisem, uszkodzenie,

Windykację przeterminowanych należności –

ustalenie ilości faktur, kwoty przeterminowanych

faktur, ustalenie możliwego terminu do spłaty.

MODUŁ 3 Nauka podstawowej obsługi 
klienta w formie pisemnej, która obejmuje:
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MAGDALENA
BĄK

Iberystka, komparatystka, przedsiębiorczyni. Uczenie języka hiszpańskiego

jest zarówno jej zawodem jak i  ogromną pasja. Uczy na wszystkich

poziomach zaawansowania, wszystkie grupy wiekowe. Ma wieloletnie

doświadczenie w nauce języka hiszpańskiego biznesowego. 

Ukończyła studia licencjackie w zakresie języka hiszpańskiego

na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie w Granadzie

(Hiszpania). Ma tytuł doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet

Jagielloński). Studiowałam w Andaluzji, która na zawsze skradła jej serce.

Namiętna czytelniczka. Uwielbia dzielić się swoją wiedzą               

 i doświadczeniami z innymi.

/StrefaHiszpańskiego

https://www.facebook.com/Strefa-hiszpa%C5%84skiego-111203570676670/


KWESTIE
ORGANIZACYJNE

Zajęcia  odbywają się w trybie online
 i offline. Offline -> w firmie klienta.

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, aby nasi klienci osiągali swoje cele
biznesowe. 08

FLOW
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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

11



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/

