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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 zwiększenie widoczności Twojej marki, dzięki strategicznym
i przemyślanym działaniom w sieci.

Szkolenie bazuje na organicznych sposobach dotarcia do nowych klientów
poprzez odpowiednią komunikację, bazowaniu na najważniejszych cechach
Twojej firmy i dzieleniu się przydatną dla klientów wiedzą.



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

Opowie, w jaki sposób ciekawie
komunikować swoją markę w sieci

Powie również, jak dzięki odpowiednim
działaniom budować zainteresowanie,
zaangażowanie i zaufanie do firmy

Przedstawi konkretne przykłady z życia
zawodowego i osobistego

OPIS SZKOLENIA



Dowiedzą się, o co zadbać by Social
Media stały się wizytówką firmy

Poznają tajniki ciekawej komunikacji

Dowiedzą się, jak prezentować markę i
opowiadać o realizowanych usługach

Ustalą tematy, na których warto bazować
w swojej komunikacji

Dowiedzą się, jak budować widoczność i
pozycję marki w sieci

Poznają konkretne przykłady na dotarcie
do szerszej grupy odbiorców i
wzbudzenie zainteresowania
potencjalnych klientów

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY:



Audyt Social Mediów firmowych i strony
www

Ciekawa komunikacja, czyli jak
przedstawiać markę i opowiadać o
realizowanych usługach

Złota Zasada Trzech Tematów, czyli na
czym bazować w swojej komunikacji

Wyróżniki, czyli co wyeksponować i jak
budować widoczność i pozycję marki w
sieci

Zwiększanie zasięgów, czyli co zrobić, by
dotrzeć do szerszej grupy odbiorców,
dzięki eksperckiej wiedzy

PROGRAM SZKOLENIA



Pracownicy i właściciele firm chcących
zwiększyć widoczność i skuteczność
swoich działań w sieci

Właścicielki małych i średnich
przedsiębiorstw pragnące rozwinąć swoją
działalność i w pełni wykorzystać
możliwości jakie daje Internet

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 3-godzinne szkolenie
wynosi 1800 zł netto. 

Cena zawiera koszt trenera bez kosztów
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
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