
„EQ komunikacja”

Inteligencja emocjonalna w zaawansowanej komunikacji

ZAPROSZENIE  NA  WARSZTATY  POKAZOWE



„EQ komunikacja”

26 kwietnia, czwartek, godzina 9.00 – 12.00, Inwest-Park

,,Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, 
za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.” 

John D. Rockefeller

26 kwietnia, czwartek, godzina 9.00 – 12.00, Inwest-Park



• umiejętna komunikacja i umiejętność budowania relacji,

• samoświadomość i samokontrola,

• empatia,

• umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

• automotywacja.
•

„Badania pokazują, że społeczne i emocjonalne umiejętności mogą mieć większe 
znaczenie dla odniesienia sukcesu w życiu niż wysoki iloraz inteligencji […].”

Lawrence Shapiro, 1999. 

Co warunkuje sukces w życiu nawet w 80%?Co warunkuje sukces w życiu nawet w 80%?



• reklamacje i utrata Klientów,

• brak porozumienia, zarzuty, urwane kontakty,

• obgadywanie, czy wręcz podkładanie przysłowiowej „świni”,

• sprzeczki, krzyki i kłótnie,

• obrażanie, gniew, złość,

• smutek, foch, „ciche dni”.

Czy można tych wszystkich sytuacji uniknąć? Pewnie nie. 
m

Ale czy można zmniejszyć ich występowanie? Zdecydowanie tak.

Czy znane Ci są z doświadczenia poniższe sytuacje?Czy znane Ci są z doświadczenia poniższe sytuacje?



• ujawnisz swój aktualny styl komunikacji,

• określisz swoje mocne strony i obszary do usprawnienia w zakresie komunikacji,

• dokonasz analizy zysków i strat, jakie generujesz komunikując się w swoim stylu,

• otrzymasz próbkę możliwości w zakresie posługiwania się modelem „EQ komunikacja”,

• przećwiczysz dwie konkretne techniki z zakresu psychokomunikacji i technik relacyjnych,

• zdecydujesz o uczestnictwie w pełnej wersji warsztatów z zaawansowanej komunikacji.

„Wiedza jest ważna, ale doświadczenie dynamizuje rozwój.”

Czego doświadczysz w trakcie warsztatów?Czego doświadczysz w trakcie warsztatów?



• Właścicielom i Menedżerom, którzy chcieliby usprawnić komunikację w swoich firmach,
wpływać na sposób myślenia i działania swoich pracowników, kontrahentów i partnerów
biznesowych, zwiększać swoją siłę oddziaływania poprzez techniki relacyjne
i z zakresu psychokomunikacji.

• Sprzedawcom, Handlowcom, osobom pracującym w działach obsługi Klienta
i administracji, którzy chcieliby wpływać na relacje ze swoimi Klientami, kontrahentami,
petentami oraz między sobą, wewnątrz organizacji, które czują potrzebę wejścia na
wyższy poziom radzenia sobie w trudnych sytuacjach, negocjowania i argumentowania
swoich racji.

• Osobom, które czują potrzebę poprawy jakości życia osobistego poprzez sprawniejsze
komunikowanie się z najbliższymi, rodziną, znajomymi, którzy chcą się czuć pewniej
w trudnych sytuacjach, które chcą odważniej wyrażać siebie i mieć większe poczucie
kontroli w sytuacjach związanych z interakcją z drugim człowiekiem.

Komu dedykuję niniejsze warsztaty?Komu dedykuję niniejsze warsztaty?



• warsztaty są bezpłatne,

• zapewniam menu kawowe,

• miejsce prowadzenia warsztatów: Inwest–Park, ul. Dąbrowskiego 8, Piła,

• zgłoszenia można dokonać do dnia 24 kwietnia na adres: info@damianrozmarynowski.pl,

• chcąc uzyskać więcej informacji zapraszam do kontaktu: 502 48 48 22,

• opis pełnego programu szkolenia mogę udostępnić na życzenie.

Zapraszam i pozdrawiam,

Damian Rozmarynowski

Formalności i logistykaFormalności i logistyka

mailto:info@damianrozmarynowski.pl


Największe osiągnięcia moich Klientów

Nazwa Firmy Cel Czas Rezultat Czas

Polska Press Wzrost sprzedaży o 65% 3 – 6 miesięcy 101% 1 miesiąc

Margo Worldwide

Oddział Białystok

Wzrost sprzedaży 

o 20 – 30%

9 miesięcy 100% 5 miesięcy

Margo Worldwide

4 Oddziały

Wzrost sprzedaży 

o 20 – 30%

9 miesięcy 61% sprzedaż

69% zysk

8 miesięcy

TJ Logistic Wzrost o 15% 

w jednym dziale

3 miesiące 14% 

w 4 działach

3 miesiące

Największe osiągnięcia moich Klientów


