
 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 
 
 

SZKOLENIE : „EKSPERT MA GŁOS” 
 

26 września 2019 godz. 10:00 – 17:00 

Sala Business Room, ul. T. Chałubińskiego 8, Warszawa, X p. 
 
OPIS SZKOLENIA : 
Matematyka jest królową nauk, a umiejętność przemawiania królową/królem kompetencji 
biznesowych. Siła oddziaływania poprzez słowo jest potężna. W ten właśnie sposób od wieków liderzy 
prowadzili za sobą tłumy, wytyczali ścieżki, przecierali szlaki.  

Szkolenie ma na celu przekazanie najlepszych praktyk służących budowaniu autorytetu oraz pozycji 
eksperckiej poprzez słowo. 

Silny autorytet i pozycja eksperta natomiast to bardzo istotny element budowania marki osobistej tak 
wewnątrz firmy jaki i na rynku. Osoby o silnej marce skuteczniej kierują swoją karierą i szybciej 
awansują niż osoby, które giną w tłumie.   

Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali z kamerą i przed kamerą. Nagranie będzie służyło 
wsparciu informacji zwrotnej jak i pokazaniu różnic między prezentacją przed bezpośrednio obecną 
publicznością, a publicznością przed monitorami.  

 I. Uczestnicy nabędą wiedzę o:  
•     Znaczeniu słowa i potędze przekazu w biznesie 
•     Czynnościach, które przekreślą każde wystąpienie 

 II. Uczestnicy nabędą umiejętności 
•     Konstruowania swojej wypowiedzi w taki sposób, by osiągnąć zamierzony efekt jakim 
       jest przekazanie informacji i utrzymanie uwagi odbiorcy 
•     Konstruowania skutecznych prezentacji 
•     Redukcji napięcia przed wystąpieniem  
•     Wydobywania charyzmy 
•     Operowania głosem dla podkreślenia ważności wypowiedzi i utrzymania  
       zainteresowania słuchaczy 
•     Prezentowania tak przed kamerą jak i bezpośrednio obecną publicznością 

 III. Pogłębią kompetencje związane z: 
 •     komunikowaniem siebie, jako eksperta i profesjonalisty  
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PROWADZĄCA : 
 
dr Ewa Hartman – kierownik nagradzanych studiów podyplomowych ‘Neuro-Przywództwo’ na 
Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca MBA, certyfikowana trenerka metody 
Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Doktor Szkoły Biznesu 
Bournemouth University (Wielka Brytania). 
Prowadzi liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, 
w kraju jak i za granicą (między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii). 
Prowadzi szkolenia dla biznesu: 
- handel: IKEA Industry, Leroy Merlin, Apteki Zdrowit, Grupa Muszkieterowie, Bonduelle. 
- finanse: Nationale-Nederlanden, AVIVA, PKO Ubezpieczenia, EY, Accenture, Immofinanz. 
- farmacja, kosmetyka: Oceanic, Polpharma, Gedeon Richter, Roche, Merck, Bioderma 
- technologie: SAS Institute, HP Enterprise, Kiesow, CES, Philips. 
- produkcja: Procter & Gamble, Gillette, OTIS 
- ciepłownictwo, energetyka: PGNIG Termika, VEOLIA, Tauron 
- logistyka: DHL 
- turystyka: Orbis 
- wydawnictwa: Wydawnictwo Nowa Era 
- dla sektora administracji publicznej, m. innymi dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. 
Ponadto pisze do portalu InnPoland, oraz do magazynu Law Business Quality 
i magazynu Les Nouvelles Esthetiques, gdzie porusza tematy oscylujące wokół roli 
mózgu w biznesie, emocji czy zarządzania osobistą energią. 
Laureatka Plebiscytu Diamenty Kobiecego Biznesu w kategorii Firma Godna Zaufania.  
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Miejsce warsztatów: 
Sale Business Room znajdują się w budynku Oxford Tower na 10 p., w centrum Warszawy 
Możliwość zaparkowania samochodu: 
• parking naziemny na tyłach budynku,  przy ul. Emilii Plater 

• parking naziemny w pobliżu WKD Śródmieście ( dojście do budynku CH8 podziemiami Dworca 

Centralnego) 

• parking podziemny Złote Tarasy ( dojście do budynku CH8 podziemiami Dworca Centralnego) 

• Dodatkowo wzdłuż ulic: Wspólna, Nowogrodzka, Emilii Plater dostępne są miejsca parkingowe 

 
 
 
 
KOSZT UCZESTNICTWA : 
500 zł netto - dla Członków Stowarzyszenia do 10.09.2019 
650 zł netto - dla Członków Stowarzyszenia od 11.09.2019 
700 zł netto - dla osób spoza Stowarzyszenia do 10.09.2019 
850 zł netto - dla osób spoza Stowarzyszenia od 11.09.2019 
 
Zachęcamy do przystąpienia do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu - deklaracja 
do pobrania z http://grp.org.pl/formularz-przystapienia-do-grp/.  
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SKAN FORMULARZA PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: biuro@grp.org.pl  
 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

Pełna nazwa firmy: 

Adres firmy: ulica, nr: 

Kod: 

Miasto: 

Telefon: 

E-mail: 

NIP: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej – GRP, ul. Złota 61/100, 
00-819 Warszawa  
2) W sprawie Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się pod adresem biuro@grp.org.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i realizacji szkolenia oraz archiwizacji 
dokumentacji.  
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu promocji ofert GRP. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz 
informacji handlowych dotyczących GRP. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania 
danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz 
zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. 
 

Data, podpis 
 

_________________________ 
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