
Jak budować silną markę,
która zdobędzie serca

klientów?

Szkolenie Katarzyny Głąb

www.posukcesnaszpilkach.pl



TRENER, SZKOLENIOWIEC, OD 2013 ROKU
WŁAŚCICIELKA MARKI PO SUKCES NA

SZPILKACH

O KATARZYNIE

Na co dzień pomaga przedsiębiorczym
kobietom w lepszej promocji swojego biznesu
dzięki skutecznym działaniom online i
wykorzystaniu ich eksperckiej wiedzy. 

Autorka kursów, e-booków i szkoleń. Pomogła
kilkuset właścicielkom firm rozwinąć własną
działalność, pozyskać nowych klientów, a także
skutecznie wypromować swoją markę.



Jej artykuły pojawiały się na łamach rozmaitych
magazynów i portali biznesowych takich jak:
Forbes Women Polska, Lider Branży
Edukacyjnej czy Productive Magazine. 

Występowała jako prelegentka podczas
rozmaitych eventów biznesowych, na przykład
Gali Kobiecych Inspiracji, największym
wydarzeniu dla przedsiębiorczych kobiet w
Polsce.

Wystąpiła również podczas audycji Radia Off
Kraków, gdzie opowiedziała o przedsiębiorczości
kobiet i swoim pierwszym e-booku.



CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pomoc w zbudowaniu Twojej silnej marki, zarówno w
Internecie, jak i poza nim. W trakcie spotkania przedstawię różne sposoby, które
pozwolą Tobie i Twojemu zespołowi odpowiednio prezentować Twój biznes oraz
dbać o spójność w przekazie online i offline.

Podczas szkolenia dowiecie się również, jak działać inaczej niż konkurencja i
wywołać efekt WOW u swoich klientów.



Katarzyna podzieli się swoim 7-letnim
doświadczeniem trenerki, szkoleniowca i
konsultantki kobiecych biznesów

Opowie, w jaki sposób prezentować swój
biznes, by przyciągnąć uwagę klientów

Zdradzi w jaki sposób zadbać o spójność
swoich działań

Zaprezentuje różne sposoby, które
pomogą Ci wywołać zachwyt u Twoich
klientów

Przedstawi konkretne przykłady z życia
zawodowego i osobistego

OPIS SZKOLENIA



Nauczą się odpowiednio mówić o swojej
firmie, zarówno w przekazie online, jak i
online

Dowiedzą się, jak podkreślać w swoim
przekazie to, co najbardziej wyróżnia
Twoją firmę

Dowiedzą się, jak dbać o spójność w
swoich działaniach i unikać sytuacji, które
niszczą zaufanie do firmy

Poznają proste sposoby, które pozwolą
zwiększyć zadowolenie klientów z
wykonanej usługi lub zrealizowanej
współpracy

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY:



Kto jest wizytówką Twojej wizytówką
Twojej firmy?

Jak prezentować Twój biznes, by ludzie
chcieli stać się jego częścią?

Pełna zgodność, czyli jak zadbać o
spójność działań online i offline

Jak zachwycić klienta jeszcze przed
realizacją usługi?

Proste sposoby na wywołanie efektu
WOW

PROGRAM SZKOLENIA



Pracownicy i właściciele firm chcący
zbudować silną markę w sieci i poza nią

Właścicielki mikro-przedsiębiorstw
pragnące utrzymać zainteresowanie
klientów i zapewnić sobie dotarcie do
nowych odbiorców

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie realizowane jest zarówno na
indywidualne zamówienie firm, jak również
jako szkolenie otwarte dedykowane
przedsiębiorczym kobietom.



Ćwiczenia na przygotowanych
materiałach

Prezentacja multimedialna

Praca na konkretnych przykładach

Praca w grupach

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 4 godziny. Sugerowana jest
jedna przerwa kawowa (15 minut).

Harmonogram może zostać dopasowany do
potrzeb i oczekiwań klienta.

METODY SZKOLENIOWE



ZE WSPÓŁPRACY SKORZYSTAŁY TAKIE
FIRMY i ORGANIZACJE JAK:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Helen
Doron English, Skills Club, Przedsiębiorcza
Kobieta, Strefa Kobiet Biznesu.

CENA

Standardowa stawka za 4-godzinne szkolenie
wynosi 1800 zł netto. 

Cena zawiera wydruk materiałów
szkoleniowych w przypadku ilości
maksymalnej do 20 osób. Cena zawiera koszt
trenera bez dojazdu i ewentualnego noclegu.

W przypadku szkolenia w weekend opłata
powiększona jest o 20%.



REKOMENDACJE W SOCIAL
MEDIACH



SZKOLENIA, WYKŁADY, SZKOLENIA ONLINE,
KONSULTACJE INDYWIDUALNE

www.posukcesnaszpilkach.pl



KATARZYNA GŁĄB
Trener, szkoleniowiec, mówca, konsultant

(+48) 518-558-772 | kontakt@posukcesnaszpilkach.pl

SZKOLENIA | WYKŁADY | KONSULTACJE INDYWIDUALNE

@posukcesnaszpilkach
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