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KSM – KATOWICKA SZKOŁA MANAGERÓW

w skład projektu wchodzą następujące moduły tematyczne:

Oferta obejmuje możliwość skorzystania z całego pakietu 5 
modułów tematycznych, wchodzących w skład pakietu Szkoły 

Menadżerów

Trener prowadzący – Pan Mariusz Malicki:
Sylwetka trenera - Mariusz Malicki – na stronie 
https://supportqpolska.pl/sylwetka-trenera-mariusz-malicki/
Lub po zeskanowaniu kodu QR

Moduły tematyczne wchodzące w skład projektu

1. Zarządzanie zespołem specjalistów

2. Zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi

3. Zarządzanie zespołem managerskim

4. Zarządzanie małą firmą

5. Zarządzanie zmianą

Łączna liczba dni szkoleniowych



CELE SZKOLENIOWE

• Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań, z jakimi na co dzień 
muszą sobie radzić managerowie, w pracy z ludźmi i zespołami.

• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji 
pracowników, motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania.

• Przepracowanie zasad efektywnego zarządzania czasem własnym i 
zespołu

• Rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą i jakością 
obsługi klienta, a także działaniami marketingowymi

• Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli 
wdrożyć w swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i 
całej firmy.

• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy 
managera, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i 
poszczególnych jego członków.

CZAS TRWANIA: 

6 DNI



ZAKRES TEMATYCZNY

Dzień I – Efektywna komunikacja w zarządzaniu

• Idea przywództwa (leadership)

• Efektywna komunikacja

• Skuteczne prowadzenie negocjacji

• Panowanie nad emocjami

• Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

• Komunikacja niewerbalna – czytanie mowy ciała i panowanie nad nią

Dzień II – Rozwijanie kompetencji pracowników

• Różne style zarządzania

• Zarządzanie dopasowane do sytuacji

• Etapy rozwoju pracowników

• Rozwijanie umiejętności i edukowanie pracowników

• Motywowanie pracowników

• Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole

Dzień III – Zarządzanie czasem, delegowanie i rozliczanie zadań

• Zarządzanie czasem własnym i zespołu

• Eliminowanie marnotrawienia czasu

• Planowanie pracy

• Delegowanie zadań i uprawnień

• Rozwiązywanie konfliktów i problemów w zespole



Dzień IV – Zarządzanie projektami i zmianą

• Modele zarządzania projektami i zmianą

• Planowanie projektowe

• Komunikacja w trakcie procesu projektowego i zmiany

• Sposoby wystrzegania się najczęściej popełnianych błędów

• Przydatne techniki i narzędzia

Dzień V – Strategie marketingowo-sprzedażowe

• Oczekiwania współczesnego klienta

• Badania rynku i grup klientów docelowych

• Budowanie i wdrażanie strategii sprzedażowo-marketingowych

• Komunikacja w sprzedaży

• Nowoczesne kanały docierania do klientów

• Projektowanie lejków sprzedaży

Dzień VI – Sprzedaż i jakość obsługi klienta

• Jakość obsługi, która sprzedaje

• Planowanie procesu sprzedaży (etapów komunikacji z potencjalnym 
klientem)

• Projektowanie oferty produktowej/usługowej i polityki cenowej

• Efektywne prowadzenie rozmów handlowych i negocjacji biznesowych

• Sprzedaż online – copywriting i content marketing



Dla kogo przewidziane jest szkolenie?

• Dla właścicieli i szefów firm, niezależnie od ich wielkości

• Dla kadry zarządzającej

• Dla managerów zarządzających sprzedażą i marketingiem

• Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez 
nich doświadczenia managerskiego

• Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach 
przygotowania ich do nowego charakteru pracy

• Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i 
kompetencji managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być 
na różnych etapach rozwoju tych umiejętności.



Jakie kompetencje zdobędą uczestnicy szkolenia?

• Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów, 
którymi zarządzają.

• Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak 
delegować zadania i egzekwować ich wykonanie.

• Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować 
oraz jak zwiększać ich zaangażowanie do pracy.

• Dowiedzą się jak badać rynek oraz grupy klientów docelowych.

• Nauczą się jak dopasować strategię sprzedaży do wymagań klientów 
docelowych.

• Poznają jak wykorzystywać nowoczesne kanały pozyskiwania klientów.

• Nauczą się jak projektować oferty i zarządzać polityką cenową.

• Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby efektywnie zarządzać 
projektami i zmianą.

• Poznają kilka różnych modeli zarządzania projektami i zmianą.

• Nauczą się jak sprawnie prowadzić komunikację wewnątrz firmy.

• Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu 
problemów i wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników.

• Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które 
każdy uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.



Kontakt: 
Paweł Marzec 
Key Account Specialist
Telefon: +48 606 316 144 
e-mail: pawel.marzec@supportqpolska.pl


