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Kim jesteśmy?

Co proponujemy?

Od 2006 roku pracujemy z menedżerami
i specjalistami, którzy mają odwagę
zmieniać siebie i swoje otoczenie.

ProOptima to krakowska firma doradczo-szkoleniowa.

Realizujemy szkolenia, projekty rozwojowe oraz wdrożenia z

obszaru Customer Experience Management na terenie całego

kraju.

Grono kilkudziesięciu doświadczonych trenerów, doradców,

facylitatorów oraz coachów integruje nadrzędny cel, jakim

jest doprowadzenie do zmiany: zachowań, postaw, procesów

i kultury organizacyjnej.

Podczas szkoleń warsztatowych stwarzamy przestrzeń

umożliwiającą poznanie swoich nawyków w spostrzeganiu,

myśleniu i zachowaniach komunikacyjnych.

Inicjujemy zmianę sposobu myślenia, a w dalszej kolejności

pomagamy kształtować konstruktywne nawyki komunikacyjne:

u menedżerów coachingowy styl zarządzania, działom HR

pomagamy stać się partnerami biznesowymi menedżerów,

z którymi współpracują. Wszystkim pracownikom

podpowiadamy jak ukształtować pro-kliencką postawę wobec

Klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz jak zwiększać

skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów.



Naszym priorytetem jest zmiana
w zachowaniu i postawach, a nie
zadowolenie uczestników.

Jesteśmy skuteczni w realizacji celów współpracy.

Dowód? Referencje zadowolonych Klientów i fakt, że

większość naszych Klientów wraca i korzysta z kolejnych

szkoleń.

Projekty szkoleniowo-wdrożeniowe są inwestycją, która ma

doprowadzić do realnej, a nie tylko potencjalnej zmiany

w zachowaniach uczestników. Dlatego wprowadziliśmy

standard kontroli wdrożenia podczas realizacji cykli

szkoleniowych i programów rozwojowych.

Uczestnicy naszych szkoleń wychodzą poza strefę komfortu.

Czasami oznacza to, że nie są zachwyceni wizją

dodatkowego wysiłku. Jednak prowokujemy ich do przejęcia

odpowiedzialności za swój rozwój i... zaczynają działać:

wyznaczają sobie nowe cele, stopniowo zmieniają nawyki,

nabywają kompetencje, które wcześniej wydawały się poza

ich zasięgiem. Wymaga to jednak ścisłej współpracy

z uczestnikami, przełożonymi uczestników i działem HR. Tego

oczekujemy od Klienta. Bez tej współpracy szkolenia nadal

będą jedynie inspirować, a to czy uczestnicy coś po nich

zmienią w swoim zachowaniu będzie poza kontrolą.

Jako ambitnemu HRowcowi już Ci to nie wystarcza. Prawda?

Czy masz odwagę zostać naszym Klientem?



Jak pracujemy?

Pracujemy w niewielkich grupach szkoleniowych, więc każdy

z uczestników ma większą porcję uwagi trenera. Mała grupa

zwiększa także zaangażowanie w szkolenie, pozwala na

wykonanie większej liczby ćwiczeń i symulacji.

Szkolimy w małych grupach

Trenujemy umiejętności i kształtowanie postaw

Pierwszego dnia szkolenia rozwijamy składowe

umiejętności w specjalnie opracowanych ćwiczeniach

i grach. Drugiego dnia proponujemy symulacje i scenki

z podziałem na role. To właśnie one stanowią właściwy

trening. Pozwalają ćwiczyć złożone umiejętności

w warunkach zbliżonych do tych ze środowiska pracy.

Stosujemy metodykę D. Kolba i Action Learning

Niezmiernie rzadko wykorzystujemy Power Point’a.

Zdobywana przez uczestników wiedza to wnioski z ćwiczeń

i zadań artykułowane w trakcie dyskusji. Wnioski te

wzbogacamy i systematyzujemy mini wykładami. Dzięki

temu nowa wiedza jest łatwo dostępna i asymilowana do już

posiadanej.



Jak pracujemy?

Szkolenie kończy Action Plan, czyli pomysł na wdrożenie wiedzy do

praktyki pracy. Proces wdrożeniowy jest monitorowany i wspierany

przez trenera ProOptima, HR i przełożonych uczestników, którzy są

zaangażowani w proces zmiany postaw i zachowań. Wszystko po to

by zwiększyć ROI ze szkoleń.

Zmieniamy postawy uczestników przez wsparcie po szkoleniu

Szkolenie “szyjemy na miarę”
Odpowiadamy na konkretne wyzwania stojące przed zespołem czy osobą

szkoloną. Na warsztat podczas szkolenia bierzemy rzeczywiste wyzwania i

trudności, z jakimi mierzą się uczestnicy.

Wykorzystywane w szkoleniach case study, a także opisy ról do symulacji,

opracowywane są na podstawie zebranych informacji na etapie diagnozy

potrzeb szkoleniowych, podczas audytów, duowizyt czy informacji

pozyskanych od uczestników i ich przełożonych. Wysiłek i czas poświęcony

na przygotowanie szkolenia przekłada się na łatwiejsze wdrożenie wiedzy i

wykorzystanie umiejętności po szkoleniu. Następuje szybkie wdrożenie

nowych umiejętności w codzienną praktykę.

Dodajemy uczestnikom skrzydeł

Na naszych szkoleniach dodajemy skrzydeł. Udzielamy

konstruktywnego feedbacku. W oparciu o indywidualne informacje

zwrotne adresowane do każdego z uczestników, wskazujemy mocne

strony i obszary wymagające rozwoju / zmiany.

Dlaczego warto inwestować
w cykle szkoleniowe?



Projekty rozwojowe 

Wdrożenie jako priorytet

Monitorujemy wdrożenie w praktykę zdefiniowanej na
szkoleniu zmiany. Nasi trenerzy sprawdzają wykonanie zadań,
udzielają informacji zwrotnej, motywują. Dzięki temu efekty
szkolenia nie idą w zapomnienie.

Rozwój kompetencji to proces, a nie wydarzenie.

Pojedyncze szkolenie co prawda uruchamia zmianę

myślenia, zmianę zachowań, ale dla trwałości zmiany w

zachowaniach trzeba planowanego procesu - procesu

rozwojowego.

Projekty rozwojowe polegają na zaplanowaniu i realizacji

rozłożonego w czasie procesu zmiany organizacyjnej,

którego celem jest osiągnięcie radykalnej poprawy

efektywności działania. Zmiana może dotyczyć całej

organizacji, wybranego działu lub określonej kategorii

personelu.



Przywództwo i kompetencje
menedżerskie

Menedżerowie podejmują strategiczne i operacyjne decyzje, ale

przede wszystkim zarządzają zespołami. Od ich umiejętności

zarządzania ludźmi zależy zdolność organizacji do osiągania

celów. To kompetencje menedżerów decydują o tym czy firma

się rozwija czy też ludzie odchodzą od swych szefów...

Menedżerom możemy pomóc w tworzeniu produktywnego

środowiska pracy oraz budowaniu konstruktywnych relacji z

pracownikami. Pomagamy wzmacniać zasoby energii i

kreatywności oraz dostarczamy narzędzi umożliwiających

skuteczne zarządzanie ludźmi. Jakie wyzwania stoją przed

menedżerami Twojej firmy? Skontaktuj się z nami już dziś.

Rozwijamy umiejętności: kierowania ludźmi, budowania

zespołów, zarządzania projektami, oceniania i egzekwowania,

motywowania, planowania pracy, delegowania, leadership,

przywództwa, wywierania wpływu, coachingowego stylu

zarządzania.

Rozwijamy umiejętności: obsługi Klienta, obsługi trudnego

Klienta, telefonicznej obsługi, obsługi reklamacji,

wzmacniania relacji posprzedażowej, obsługi w Help Desk,

obsługi Klienta wewnętrznego, zarządzania

doświadczeniami Klienta (customer experience),

wzmacniamy pro-klienckość.

Kultura Pro-Kliencka

Lojalności Klienta nie zdobywa się bez wysiłku. Robią to

konkretni ludzie: ci bezpośrednio kontaktujący się z Klientami,

ale i ci którzy jedynie “obsługują” obsługujących Klienta:

wszyscy pozostali pracownicy. Współcześnie to nie produkt a

obsługa Klienta może stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Dzięki niej Klienci mogą stać się apostołami Waszej marki.

By tak się stało, wcześniej trzeba obsługę potraktować jako

działanie strategiczne. Konieczne jest wytworzenie Kultury

Pro-Klienckiej. Częścią tego procesu jest doskonalenie

kompetencji obsługowych.

Czy Twoi Klienci dają Wam do zrozumienia, że chcą być lepiej

traktowani? Masz gotowość na taką zmianę?

Więcej usług w tym obszarze znajdziesz na stronie

www.cem-prooptima.pl – dedykowanej Customer Experience

Management.

http://www.cem-prooptima.pl/


Prezentacje i wystąpienia publiczne

Współczesna komunikacja w biznesie oparta jest o

prezentacje i publiczne przekonywanie innych do naszych

racji. Tymczasem 95% prezentacji jest beznadziejnych – tak

twierdzi guru prezentacji Gay Kawasaki.

W większości prezentujący umieją wyświetlać slajdy, ale

w swych prezentacjach posługują się intuicją, wspieraną

nawykami czy utartymi firmowymi zwyczajami. To za mało by

wywierać pożądany wpływ.

By skutecznie przekonywać warto doskonalić umiejętności

występowania publicznego. Zdecyduj się na współpracę z

ProOptimą, której Klienci aktualnie prowadzą wyróżniające

i skuteczne prezentacje.

Kiedy Was czeka kolejne wystąpienie? Skontaktuj się z nami.

Rozwijamy umiejętności: przygotowania prezentacji,

prowadzenia wystąpienia, angażowania odbiorców,

wywierania wpływu, radzenia sobie ze stresem i emocjami

ekspozycji, doskonalimy emisję głosu.

Rozwijamy umiejętności: komunikowania się

interpersonalnego, komunikacji w relacji z Klientami,

komunikacji w zespole, współpracy w zespole, radzenia sobie z

trudnościami w komunikacji, radzenia sobie z konfliktami.

Komunikacja i współpraca

Choć wiedzy na temat komunikacji na ogólnym poziomie nam

nie brakuje, co innego jeśli chodzi o praktykę. Skutki słabej

komunikacji i braku współpracy liczone są w miliardach euro.

Większość problemów w porozumiewaniu się wynika z

nieoczywistych związków między naszym zachowaniem, a

jego efektem - zachowaniami i decyzjami osób, z którymi się

komunikujemy.

Nasze szkolenia nie tylko dostarczają wiedzy na temat

tego, jak się komunikować skuteczniej, ale pozwalają zmieniać

zachowania. Nasze warsztaty wytrącają z samozadowolenia i

dają silny impuls do zmiany. Dalszy trening pozwala

kształtować skuteczne nawyki komunikacyjne. Eliminuj

koszty słabej komunikacji, czerp zyski z lepszej współpracy.

Czy w Twojej firmie stosuje się konstruktywny dialog bez

przemocy czyli NVC?



Efektywność osobista

Mimo tego, że pracujemy zespołowo to od efektywności

każdego pracownika zależy jakość wyników pracy grupowej.

Liczy się i umiejętność pracy w zespole i osobista skuteczność

w realizacji zadań. Polska ma jeden z najniższych wskaźników

efektywności pracowników. Brakuje im wiedzy i nawyków

skutecznego działania.

By pracownicy osiągali więcej w krótszym czasie i mniejszym

nakładem środków czy mniejszym kosztem emocjonalnym

warto dostarczyć im wiedzy i rozwinąć umiejętności osobiste:

radzenie sobie ze stresem, presją, asertywność.

Szalenie ważna jest też odporność psychiczna (rezyliencja),

którą można podnosić przez specjalne szkolenia i praktykę.

Rozwijamy umiejętności: radzenia sobie ze stresem i

emocjami (wykorzystanie inteligencji emocjonalnej),

organizacji pracy i zarządzania czasem, autoprezentacji i

świadomego sterowania wizerunkiem, posługiwania się

zasadami savoir-vivre czy umiejętność utrzymywania work-

life balance.

Rozwijamy umiejętności: budowania długotrwałych relacji

z Klientem, sprzedaży doradczej i inteligentnego posługiwania

się technikami sprzedaży, obsługi posprzedażowej, radzenia

sobie z trudnym Klientem, negocjacji, prezentacji handlowych,

prowadzenia rozmów handlowych przez telefon..

Sprzedaż i negocjacje

W czasach marketingu relacyjnego i sprzedaży relacyjnej nie

tyle liczy się doprowadzenie do zawarcia kontraktu

handlowego, co zbudowanie długotrwałej relacji, wręcz więzi

z Klientem. Współcześni Klienci są coraz bardziej świadomi.

Są odporni na proste techniki sprzedaży. Ich stosowanie

często grozi nie tylko nieskutecznością, ale wręcz utratą

dobrego wizerunku.

Potrzebne są do tego nowe kompetencje sprzedażowe

i negocjacyjne. Klienci nadal uwielbiają kupować, ale nie chcą

by im sprzedawano! Czy Wasi handlowcy są na to gotowi?

Rozwiń nowe umiejętności z trenerami ProOptima!



Zakres usług – co możemy zrealizować? 

Coaching

Coaching to najefektywniejszy sposób na osobiste

doskonalenie. Może być stosowany jako podstawowe narzędzie

rozwoju albo jako uzupełnienie i wzmocnienie uprzednio

przeprowadzonego szkolenia. Daje możliwość postawienia

„kropki nad i” w integrowaniu złożonych kompetencji.

Nastawiony jest na osiąganie indywidualnie wyznaczonych

przez menedżera lub pracownika celów, zbieżnych z potrzebami

organizacji.

Coaching wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach

najlepsze. Wzmacnia firmę nie tylko przez rozwijanie

indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie

odpowiednich postaw.

Zainwestuj w stały i dalekosiężny rozwój pracowników!Oferujemy: executive coaching dla menedżerów wyższych

szczebli, Performance coaching dla menedżerów liniowych i

średniej kadry, coaching dla zespołów (team-coaching) oraz

coaching personalny dla osób zainteresowanych rozwojem

osobistym.

Shadowing

Shadowing jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju

kompetencji menedżerów w ich naturalnym środowisku

pracy.

Coach pełni rolę “shadow coacha” (“cienia”), towarzysząc

menedżerowi w jego codziennych obowiązkach i

rzeczywistych sytuacjach. Ta forma pracy z definicji zawsze

uwzględnia specyfikę branży i stanowiska menedżera, czy

jest to menedżer w firmie produkcyjnej czy też dyrektor sił

sprzedaży.

Shadownig dedykowany jest w szczególności menedżerom,

którzy korzystali już ze szkoleń i są gotowi otworzyć się na

nowe inspiracje do rozwoju.

Shadowing w bardzo silny sposób wpływa na motywację

uczestników do wprowadzania pożądanych zmian, podnosi

samoocenę i samoświadomość.

Zwiększ radykalnie efektywność osiągania celów

i radzenia sobie z wyzwaniami menedżerskimi!



eNPS - badanie poziomu zaangażowanie i 
lojalności pracowników 

Większość zarządzających wie o tym, że sceptycyzm

pracowników z czasem przekłada się też na negatywne

nastawienie klientów do marki. Z drugiej strony, to właśnie

pracownicy są naturalnymi kandydatami na ambasadorów

marki. Regularnie wypłacana pensja to jednak zbyt mało, by

uczynić pracownika dostatecznie zadowolonym.

Nawet niewysoki poziom rotacji nie pozwala wnioskować o

wysokiej satysfakcji i lojalności pracowników.

Zadowolenie pracownika ma wpływ na jego poczucie

bezpieczeństwa, spełnienia i komfortu. Z tego zaś wprost

wynika kreatywność, zaangażowanie, identyfikacja z

wartościami firmy. Im bardziej lojalny

i zadowolony jest przeciętny pracownik, tym łatwiej jest

przyciągnąć do firmy inne osoby, także te o najwyższych

kwalifikacjach.

Dowiedz się ilu macie pozornie, a ilu naprawdę lojalnych i

zaangażowanych pracowników?

Employee Journey Map 

Mapa Podróży Pracownika (Employee Journey Map)

pozwala dokładnie zidentyfikować składowe, ocenić

jakość aktualnie dostarczanych doświadczeń

Pracownika i wreszcie uporządkować przebieg aktualnej

podróży Pracownika poprzez wszystkie punkty styku

(touch points) z firmą.

Prócz oczywistych elementów podróży Pracownika, jak

kontakt z rekruterami, rozmowy kwalifikacyjne, oceny

okresowe, bezpośredni przełożony, współpracownicy,

podwładni, kontakty z działami HR i IT, e-maile od firmy,

strona www, Mapa identyfikuje te mniej oczywiste.

Dzięki Mapie możliwe jest zidentyfikowanie momentów

krytycznych w tej podróży. Tych niekorzystnych, które

powodują negatywne odczucia Pracownika oraz tych,

które stanowią aktualnie jedynie niewykorzystaną

szansę na budowanie pozytywnego wizerunku

pracodawcy. Stworzenie Mapy Podróży Pracownika

pozwala zrozumieć jego całościową perspektywę.

Czy chcesz projektować i świadomie zarządzać

całościowym doświadczeniem pracowników oraz

wizerunkiem pracodawcy?



Customer Experience Management
Oferta kompleksowych usługi wdrożeniowej w obszarze CX



Coraz trudniej zyskać 
przewagę nad konkurencją!
Jeśli firma nie ma pozycji monopolisty, a rynek na którym

funkcjonuje jest wysoce konkurencyjny, menedżerowie

decydują się na wprowadzenie strategii opartej

o konkurowanie: ceną, dostępnością, szerokością

asortymentu, jakością produktu.

To może być błąd!

Każda z tych strategii jest bardzo wrażliwa

na naśladowanie przez czujną konkurencję.

Ceny można zawsze obniżyć, nawet poniżej kosztów.

Dostępność i wachlarz produktów da się szybko

poszerzać przez nawiązanie współpracy z nowymi

partnerami lub przejmując konkurencję. Podobnie

z produktami. Dynamicznie działająca konkurencja bardzo

szybko doskonali jakość swoich produktów – budując

nowe coraz lepsze modele.

Zyskana dużym nakładem środków przewaga może

w kolejnym kwartale zniknąć bezpowrotnie.



Kosztowna pętla

.

Obsługa 
„trudnego” 

klienta

Utrata klientów

Pozyskanie 
nowych 
klientów

Prawdopodobieństwo sprzedania 

produktu i usługi zupełnie nowemu 

klientowi wynosi 5-20%

48% klientów, którzy mieli 

negatywne doświadczenia z 

firmą, powiedziało o tym więcej 

niż 10 osobom

Każdemu kontaktowi klienta z 

działem obsługi towarzyszy 

czterokrotnie większe 
prawdopodobieństwo 

spowodowania nielojalności 

niż lojalności! 

6-7 razy więcej kosztuje 

pozyskanie nowego niż 

utrzymanie dotychczasowego 

klienta

96% klientów, którzy w kontakcie z 

firmą mieli doświadczenia wymagające 

dużego wysiłku, deklaruje brak 

lojalności

W bankowości internetowej bezpośredni efekt 

straty klienta wynosi ok 208 dolarów, a 

niebezpośredni (negatywne rekomendacje) 

850 dolarów



Customer Experience Management (CEM)

Jak zyskać trwałą przewagę nad konkurencją?

Można ją oprzeć o wymiary, które niezwykle trudno

naśladować, a które czynią istotną różnicę dla

najważniejszego adresata wszelkich zmian - Klienta.

Trwałą przewagę zapewnia wdrożenie lub

rewitalizacja istniejącego Standardu Obsługi Klienta.

Nie może to być jednak niewyróżniający firmy

w percepcji Klienta standard obsługi.

Jedynie Zarządzanie Doświadczeniem Klienta

(Customer Experience Managment – CEM) zwiększa

w sposób wyraźny przewagę konkurencyjną i

pozwala budować lojalności Klientów. Przy tym

podejściu sama obsługa Klienta stanowić będzie

wartość dla Klienta, za którą chętnie płaci.

Na konkurencyjnym rynku nadpodaży

Customer Experience 

Management (CEM) oznacza

kompleksowe podejście 

do kształtowania wszystkich 

doświadczeń Klienta.

Dotyczy kontroli i wpływu na to,

co przeżywa Klient na każdym etapie

kontaktu z marką/firmą, po to by stał się

wobec niej lojalny.

Customer Experience Management to przejęcie kontroli nad aspektami, które dotąd pozostawały

w rękach zaangażowanych pracowników bezpośrednio kontaktujących się klientami.



Przebieg projektów OptimaCEM®?

Angażowanie Audyt Projektowanie Wdrożenie Ewaluacja 

usamodzielnienie

Zaangażowanie liderów, 

a potem pracowników, 

warunkuje sukces 

projektu. 

Ilościowe i jakościowe 

badania pozwalają  

uzyskać kompleksowy 

obraz sytuacji 

organizacji z 

perspektywy Klienta, 

procesów i 

pracowników. 

Projektujemy system 

gwarantowania 

pożądanych 

doświadczeń Klienta 

zgodnych z obietnicą 

marki we wszystkich 

punktach styku.

Realizujemy sekwencję 

projektów i zmian 

organizacyjnych 

umożliwiających 

zarządzanie 

doświadczeniem 

Klienta teraz i w 

przyszłości.

Na tym etapie Klient jest 

gotowy przejąć całkowitą 

odpowiedzialność za 

realizację i doskonalenie 

CX/CEM.

Narzędzia, metody i formy pracy

Warsztaty strategiczne, 

edukacja, komunikacja, 

webinary, szkolenia

Badania: NPS, CJM as IS, 

CES, CSI, audyt spójności, 

warsztaty

Warsztaty strategiczne, 

CJM to BE, praca 

projektowa, konsultacje, 

szkolenia

Praca projektowa, 

konsultacje, szkolenia, 

coaching, shadowing, 

interim management

Badania, konsultacje, 

warsztaty



Nasza praca nie kończy się z zakończeniem szkolenia.

Dbamy o to, by efektem szkolenia była trwała zmiana w

zachowaniach uczestników. Dlatego szkolenia kończą się

przygotowaniem indywidualnego Action Planu dla

każdego uczestnika i wyznaczeniem zadań

wdrożeniowych. Trenerzy sprawdzają wykonanie zadań,

udzielają informacji zwrotnej, motywują. Wszystko w

stałym kontakcie z przełożonym i działem HR.

Monitoring wdrożenia

Nasza obietnica

Już od pierwszego kontaktu do Twojej dyspozycji będzie

Indywidualny Opiekun Projektu – specjalista ds. Szkoleń

z zespołu ProOptima. Opiekun Projektu koordynuje cały

projekt począwszy od zapytania ofertowego przez

ustalenie programu, badanie potrzeb, przygotowanie i

realizację szkolenia, po opracowanie materiałów,

raportów indywidualnych oraz raportu końcowego.

Dzięki temu zawsze wiesz, do kogo możesz się zwrócić

w przypadku pojawiających się pytań, wątpliwości czy

sugestii.

Dedykowany opiekun Klienta

3- miesięczny serwis poszkoleniowy

Każdy uczestnik, niezależnie od rodzaju szkolenia i jego

ceny, ma możliwość kontaktu telefonicznego i e-

mailowego z trenerem lub trenerami prowadzącymi

szkolenie. Serwis ten trwa przez czas trwania cykli

szkoleniowych oraz przez 3 miesiące od ostatniego

szkolenia.

Odpowiadamy na nietypowe potrzeby

Od samego początku, czyli od 2006 roku, reagujemy na

nietypowe prośby i zapytania Klientów. Opracowujemy

specjalnie pod ich potrzeby programy: szkoleń,

procesów rozwojowych, wydarzeń motywujących,

wdrożeń zmian. Jeśli masz taką nietypową potrzebę -

czekamy na kontakt.



Klienci 



Trenerzy ProOptima

Senior konsultant, trener i coach. CEO ProOptima.

Inspiruje dostarczając praktycznej wiedzy i facylituje

proces rozwoju kompetencji krytycznych dla

budowania satysfakcji Klienta: zarządzania, sprzedaży

i obsługi, negocjacji, prezentacji, Customer Experience

Management.

Tomasz Kras
Wacław Kisiel-Dorohinicki
Trener i doradca zawodowy, specjalizujący się

w obszarach rozwoju osobistego, radzenia sobie ze 

stresem, obsługi klienta, kwalifikowany mediator, 

znawca tematyki zapobiegania mobbingowi.

Tomasz Kalawa

Anna Mikołajczyk

Grzegorz Jeżowski

Beata Szynkowska

Marcin Supranowicz

Elżbieta Gierczyńska

Trener, konsultant HR, wieloletni praktyk

biznesu i coach. Specjalizuje się w szkoleniach 

grupowych i indywidualnych doskonalących 

kompetencje menedżerów różnych szczebli.

Doświadczony ekspert od zarządzania jakością

i doświadczeniami klientów, konsultant biznesowy.

Ma ponad 15 lat doświadczenia w obszarze obsługi, 

sprzedaży i utrzymania klientów, w branży usługowej 

i telekomunikacyjnej.

Trener i coach, Specjalizuje się w obszarze sprzedaży, 

obsłgi klienta, przywództwa, zarządzania zespołami. 

Zrealizował do tej pory 600 dni szkoleniowych oraz 

1100 dni konsultingowo-coachingowych dla różnych 

firm.

Trener umiejętności miękkich w obsłudze klienta, 

sprzedaży. Konsultant w obszarze procesów obsługi 

Klienta. 

Trener, konsultant i coach menedżerów. Wdraża 

autorskie narzędzia w obszarach zarządzania ludźmi, 

rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą, 

obsługi klienta, prezentowaniu i wywierania wpływu.

Trener i konsultant z zakresie zarządzania zespołem:

obsługi klienta, sprzedaży, CXM, zarzadzania zmianą,

zarządzania reklamacjami, zarządzania call center.

Konsultant doskonalenia procesów, optymalizacji,

transformacji w dużych i średnich firmach – w tym

Diversity and inclusion, Employee Experience (EX).



Trenerzy ProOptima

Senior trener i konsultant. Realizuje projekty związane 

z systemem zarządzania kompetencjami, a w 

szczególności z budowaniem profili kompetencyjnych, 

wdrażaniem systemów ocen okresowych, diagnozą 

kompetencji oraz coachingi rozwijające kompetencje 

managerskie i eksperckie. Bada kulturę i klimat w 

organizacjach.

Wisława Grabarczyk-Kostka 

Agnieszka Jakubowska

Ekspert w zakresie sprzedaży, motywacji, 

zarządzania i rozwoju kompetencji pracowników 

w organizacji. Coach, Trener, Assessor sesji 

Assessment/ Development Center.

Artur Sieklicki

Daria Lewandowska

Michał Faron

Małgorzata Henke

Bogusława Skupin

Michał Futyra

Trener sprzedaży i Business Coach. Od 14 lat związany

ze sprzedażą oraz zarządzaniem zespołami sprzedaży,

głównie w branży FMCG. Doświadczenie zdobywał jako

logistyk, Account Manager oraz Key Account Manager

w międzynarodowej korporacji Procter & Gamble.

Trenerka biznesu, trenerka mocnych stron, talent 

coach, certyfikowany trener FRIS. Absolwentka 

studiów MBA oraz „Top 500 Innovators” na 

Uniwersytecie w Berkley. Pracuje w obszarach 

rozwoju osobistego, poszerzania własnej 

świadomości, budowania relacji z drugim 

człowiekiem. 

Trener i doradca, od 8 lat coach business i life 

coachingu Specjalizuje się w obszarze przywództwa, 

zarządzania zespołami, projektami, zmianą oraz 

coachingu indywidualnego i zespołowego. 

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach, 

absolwentka szkoły coachingu Centre for Coaching w 

Londynie, ze specjalizacją w coachingu osiągnięć oraz 

coachingu stresu i emocji (licencjonowany konsultant 

Mental Toughness (MTQ48). Specjalizuje się w 

rozwoju siły i odporności psychicznej w biznesie, 

wzmacniając menedżerów 

Coach, mentor i certyfikowany trener. Certyfikowany

Trener Sprzedaży Sandler System, Extended Disc. 

Akredytowany Coach w International Coach

Federation – na poziomie PCC. 

Trener, wykładowca akademicki i podróżnik, 

specjalista w zakresie komunikacji międzykulturowej, 

w tym głównie doskonalenia procesów komunikacji w 

obsłudze biznesowej zagranicznych klientów

i partnerów gospodarczych.



ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy na

przestrzeni kilkunastu tygodni od maja do października 2015. Jego

integralną część stanowiło szkolenie o charakterze

warsztatowym, ale wyróżnikami były zaangażowanie

przełożonych uczestników, diagnoza, a potem odpowiedź na

potrzeby szkoleniowe każdego z uczestników i przede wszystkim

monitorowanie przez trenera przebiegu wdrożenia zmian

precyzyjnie zaplanowanych na szkoleniu, następnie weryfikacja

skali zmiany poprzez follow up. Z tego względu polecamy

ProOptimę, trenera Tomasza Kras i proces rozwojowy jako

szczególnie udaną formę usługi edukacyjnej.

Dyrektor Personalny sieci ASTOR - Agnieszka Politańska

ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy na

przestrzeni ostatnich dwóch lat od listopada 2014 - grudnia 2015.

Wyróżnikami metod pracy ProOptima jest koncentracja na

wprowadzaniu zmiany w zachowaniach uczestników projektu.

Takiemu celowi był podporządkowany proces: diagnozy potrzeb

rozwojowych kilku grup uczestników, realizacja cykli szkoleń

warsztatowych i szkoleń indywidualnych oraz praca wdrożeniowa

wśród uczestników. W projekt zaangażowana także kadrę

menedżerską, której dostarczono narzędzia umożliwiające

monitorowanie i wspieranie zmiany w zachowaniach wśród

uczestników. (...) Branża IT to ciągła zmiana. Działając w tej materii

od lat, wiemy, że sukces tkwi w nieustannym pogłębianiu wiedzy

i zdobywaniu nowych umiejętności. Jako partnera w tym procesie

rekomendujemy ProOptima Sp. z o.o.

Kierownik Centrum Szkoleniowego Comarch SA - Wojciech Czerepak

Poprzez umiejętną współpracę oraz dzięki ogromnemu wsparciu

merytorycznemu, wiedzy eksperckiej i doświadczenia

konsultantów ProOptimy z zakresu: obsługi klienta, kierowania

zespołem, budowania kultury organizacyjnej, zarządzania

zmianą udało się nam wspólnie opracować standardy,

przeszkolić osoby i spowodować by (zmiany) stały się stałym

elementem kultury naszej pracy. Istotnym elementem była także

możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów

ProOptima, które wykraczały poza podstawowe ramy

prowadzonego wspólnie projektu (diagnoza kultury

organizacyjnej, coaching, motywacja). Współpracujące z nami

osoby były zawsze otwarte na wszelkie pytania i wątpliwości,

elastycznie podchodząc do realizacji powierzonego im zadania.

HR Manager - Magdalena Dzikowska

Nabyta wiedza i rozwijane umiejętności mają swoje przełożenie

na wyniki pracy uczestników szkolenia. Ponieważ szkolenie

spełniło nasze oczekiwania, miało kontynuację dla następnej

grupy. Polecamy ProOptima Sp. z o.o. jako firmę realizującą

profesjonalne i skuteczne szkolenia.

Specjalista ds. personalnych - Magdalena Jarczak

Wybrane opinie o ProOptima



Dziękuję firmie szkoleniowej ProOptima. Z pełnym przekonaniem

będę polecała szkolenie osobom chcącym rozwijać swoje

kompetencje zawodowe i interpersonalne. Nauka przez

doświadczenie, wsparta starannie wyselekcjonowaną

i odpowiednio przekazaną teorią sprawiła, że z każdego spotkania

wyniosłam dużo przydatnej i cennej wiedzy oraz umiejętności,

które chętnie i - mam nadzieje - efektywnie wykorzystuje na co

dzień, w swojej pracy zawodowej. Godne pochwały są

predyspozycje oraz umiejętności trenerów, których cechuje nie

tylko profesjonalizm, ale przede wszystkim pasja (…).

Manager ds. HR i komunikacji wewnętrznej - Agnieszka Kliber

Każdemu menedżerowi polecam szkolenie “Menedżer Coachem”

prowadzone przez krakowską firmę szkoleniową ProOptima

prowadzoną przez Tomasza Krasa. To już kolejne szkolenie

ProOptimy, w którym uczestniczyłem. Uwielbiam, gdy trener

potrafi tak pracować z grupą, aby każdy wyszedł ze szkolenia

zainspirowany i zmotywowany do wprowadzania zmian. Po dwóch

dniach miałem mnóstwo wskazówek do rozwoju zawodowego

i osobistego. A zmiany i owoce szkolenia u siebie i w zespole mam

przyjemność już obserwować.

Kornel Dulęba – Dyrektor Semahead Interia.pl

Szkolenie pozwoliło mi pozyskać zupełnie nową wiedzę na temat

czynników krytycznych skutecznej prezentacji - zmieniło mój

pogląd na to, co jest najważniejsze podczas wystąpień

publicznych. (...) W efekcie rozwijam swój potencjał mówcy i szefa

- budując własny styl prezentowania, a nie naśladując innych.

Kierownik - Damian Jedliński - Dział Sprzedaży i Leasingu 

Powierzając szkolenie firmie ProOptima można liczyć na fachowe

podejście i chęć dostosowania się do potrzeby Klienta (...)

realizującą profesjonalne i skuteczne szkolenia.

Dyrektor - Katarzyna Rudzka-Kowalska
Samodzielny Specjalista - Dorota Binasiak
Departament Zasobów Ludzkich

Warsztaty z technik twórczego rozwiązywania problemów oraz

kształtowania postawy twórczej w zespole były zrealizowane dla

zespołu pracującego nad rozwojem programu narzędziowego dla

branży budowlanej. (...) Wartość merytoryczna oraz organizacja

tych warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez

uczestników spotkania. Szczególnie podkreślali to, że poprzez

udział w zajęciach zobaczyli nieco odmienną perspektywę, poznali

techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce i nabyli

motywację do stosowania ich w codziennej pracy.

Senior Software Development Manager Autodesk Sp. z o.o. - Tomasz 
Jakubowski



W szkoleniu Menedżer Coachem warto było wziąć udział ponieważ

otworzyło mi oczy na zupełnie nowe, a może nie nowe, ale

„świadomie wypchnięte”, aspekty relacji szef – podwładny. Pokazało

jak wiele można zdziałać dobrym pytaniem lub nawet milczeniem,

pokazało proste techniki coachingu, które można zastosować w życiu

codziennym. (…) Szkolenie polecam, ponieważ jest przeprowadzone

w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny, prowadząca posiada spore

doświadczenie w tym temacie, a równocześnie wprowadza miłą

i partnerską atmosferę.

Małgorzata Pawłowska – Dyrektor Generalny 

Zarówno opinie uczestników, zaprezentowane podejście do diagnozy

potrzeb, konsultacji po szkoleniu i monitorowania efektów szkolenia

pozwalają rekomendować ProOptima Sp. z o.o. jako firmę

szkoleniową realizującą profesjonalne i skuteczne szkolenia

z zakresu umiejętności sprzedażowych, handlowych

w szczególności w kanale telefonicznym.

Kierownik Działu Handlowego - Agnieszka Dudek

Pragniemy zarekomendować ProOptima, jako profesjonalnego

i solidnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla kadry

menedżerskiej, szczególnie w zakresie przygotowania do wystąpień

publicznych, prezentowania dla różnego audytorium.

HR Planning & Development Team Coordinator - Dominika Majchrowicz

W pracy z uczestnikami Pan Tomek Kras był niezwykle uważny

i skoncentrowany na potrzebach poszczególnych uczestników.

Poprzez zadawane pytania „zmuszał” do konfrontowania się

z własnym wyobrażeniem siebie jako lidera, pomagał budować

świadomość kompetencji jak i braku kompetencji. Poprzez

selektywne ćwiczenia i zdania umożliwiał mierzenie się

z własnymi ograniczeniami, eksperymentowanie i ćwiczenie

zachowań komunikacyjnych krytycznych dla bycia skutecznym

liderem. Zaangażowanie, troska i rzetelność trenera pozwalały

grupie bardziej swobodnie angażować się w zaplanowane

aktywności warsztatu, w tym również te wymagające sporej

odwagi w obszarze pracy uczestników ze swoimi emocjami.

Trener potrafił zbudować bardzo indywidualne podejście do

każdego z uczestników warsztatu.

Menedżer HR - Natalia Marciniec

Polecam Pro Optima Sp. z o.o. jako firmę realizującą

profesjonalne i skuteczne szkolenia o charakterze

warsztatowym, dopasowane do specyfiki i potrzeb firmy

zlecającej szkolenie.

Koordynator Projektu - Magda Sternal



Wartość merytoryczna oraz organizacja tych warsztatów zostały

bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania. Udział

w zajęciach pozwolił im spojrzeć na wyzwania z innej

perspektywy, nabyć motywację do polepszania współpracy

wskroś organizacji oraz stosować różne techniki kreatywne w

codziennej pracy. Warsztaty przygotowane przez Panią Kingę

Bujalską przeprowadzone zostały profesjonalnie

z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, dzięki którym nasi

pracownicy pogłębili swoją wiedzę w zakresie rozwiązywania

problemów. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Trenerem,

a także firmą ProOptima.

Dyrektor Departamentu Polityki HR - Joanna Sosnowska

Warsztat został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników,

którzy podkreślali rzetelność, zaangażowanie, profesjonalizm

i elastyczność prowadzącej. W trakcie realizowanych przez Panią

Renatę Wasylów zadań na uwagę zasługiwały jej umiejętności

szkoleniowe i kompetencje merytoryczne, a w szczególności

wiedza z zakresu marketingu, brandingu. (...) Składając

podziękowania za dotychczasową współpracę oraz w nadziei na

kolejne wspólne projekty pragniemy polecić firmę ProOptima jako

profesjonalnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Business Development Manager - Daniel Mrozik
Specjalista ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej - Natalia Bugaj

Pan Tomasz Kalawa, trener i coach w firmie doradczo-

szkoleniowej ProOptima, prowadził dla naszej firmy dwudniowy

warsztat asertywności. (...) W pracy

z uczestnikami Pan Tomek był zdecydowany i odważny, co

pozwalało im sprawnie konfrontować „swoje stare nawyki”

z obszarami asertywności, które chcieli w sobie rozwinąć.

Zaangażowanie, troska i rzetelność trenera pozwalały grupie

bardziej swobodnie angażować się w zaplanowane aktywności

warsztatu, w tym również te wymagające sporej odwagi

w obszarze pracy uczestników ze swoimi emocjami.

Specjalista ds. Kadr i Szkoleń - Blanka Guziak

Polecam ProOptimę jako partnera do realizacji projektów

zwiększających skuteczność działań sprzedażowych

(telemarketing). ProOptima dba nie tylko o jakość szkoleń, ale

także o proces wdrożenia - implementację zmian

w zachowaniach uczestników szkoleń - tak, by finalnie

doprowadzić do osiągania celów biznesowych.

Dyrektor Zarządzający - Kamila Mendel



Kontakt

ProOptima Sp. z o.o.

al. Daszyńskiego 12/13

31-534 Kraków

tel. +4812 397 79 51

biuro@prooptima.pl

www.prooptima.pl

www.cem-prooptima.pl
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