
PRODUKTYWNY
PRZEDSIĘBIORCA – 

JAK SIĘ ŻYWIĆ 

I TRENOWAĆ?

www.flow-szkolenia24.pl

/FlowSzkoleniaCoaching

https://flow-szkolenia24.pl/


Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zapytania
dotyczące kursu zwiększającego produktywność dla

Przedsiębiorców w oparciu o zbilansowaną dietę
oraz trening, zespół FLOW wyszedł naprzeciw 

i stworzył we współpracy z Panią Karoliną
Sitkowską, program dopasowany do potrzeb

Przedsiębiorców, Pracowników oraz Managerów.
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1. Zdrowie we współczesnym
społeczeństwie.
2. Istota i znaczenie produktywności. 
3. Główne problemy zdrowotne
pracujących.
4. Otyłość, a środowisko pracy.
5. Wpływ nawyków żywieniowych na
samopoczucie i efektywność w pracy.
6. Doskonalenie produktywności we
współczesnych przedsiębiorstwach.
7. Korzyści dla firm i instytucji wynikające 
z promocji zdrowia, zdrowego
odżywiania się i aktywności fizycznej
personelu. 
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Program szkolenia
zwiększającego
produktywność, 

to 80 godzin zajęć, 

w trakcie których 

zostaną omówione 

takie tematy, jak: 



04

8. Czynniki wpływające na produktywność.
9. Jak dbać o zdrowie psychiczne
pracowników, realizując projekty promocji
zdrowego odżywiania i aktywności
fizycznej?
10. Wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych 
w działaniach promujących zdrowe
odżywianie się i aktywność fizyczną. 
11. Skuteczna profilaktyka treningowo-
żywieniowa.
12. Jak radzić sobie ze stresem?
13. Przykłady najnowszych skandynawskich
trendów oraz metod podnoszenia
produktywności pracowników.



KAROLINA
SITKOWSKA

Trener personalny z ponad 8 letnim doświadczeniem level 3 w Norwegii.

Szkoleniowiec z akredytacją REPslevel 5.  Specjalistka w kształtowaniu

kobiecej sylwetki oraz pośladków. Autorka programów i szkoleń

treningowych. Kreatorka zdrowych przepisów i właściwego odżywiania.

Absolwentka elitarnej szkoły trenerów personalnych "Kuźnia Trenerów".

Zawodniczka IFBB Bikini Fitness z Licencją Zawodnika nr 3725/2016

wydaną przez PZKFiTS; autorka publikacji dla portalu www.fit.pl "

Szkoleniowiec w Międzynarodowej Akademii ProFi od 2018 roku,. Prowadzi

szkolenia stacjonarne oraz on-line. Opracowała autorski program

szkoleniowy, Wykładowca na Międzynarodowej Konwencji Fitness Eu4Ya,

współprowadząca audycję Radio Kraków „Fit to nie Mit”- propagowanie

treningu oraz odpowiedniego  żywienia.
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http://karolinasitkowska.pl/

https://www.facebook.com
/MissFitbySitkowska/



KWESTIE
ORGANIZACYJNE

Zajęcia  odbywają się 
online.

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. 07

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
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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

Zdjęcia na slajdach od 1 do 6 są własnością prywatną Karoliny Sitkowskiej.
Zdjęcia, podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.

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

