Czym jest FRIS®?
FRIS® to nowe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe.
FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania.
Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje
– w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

POLSKI
Metodyka FRIS powstała na
podstawie wyników polskich
badań. Rozwija się i dopasowuje
do polskich realiów.

PROSTY
FRIS jest prosty, intuicyjny i spójny.
Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia
jak ludzie podejmują decyzje
i rozwiązują problemy.

PRAKTYCZNY
Znajomość FRIS możesz szybko
zastosować, poznając i lepiej
wykorzystując w praktyce swoje
naturalne predyspozycje.

Badanie i raport
indywidualny
FRIS®

•

Diagnozuje Twoje predyspozycje, mocne strony

•

Udziela wskazówek, w jakich działaniach się sprawdzasz, jak
powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów
i jak najlepiej powinieneś komunikować się z osobami o Twoim lub
innych Stylach Myślenia

•

20-stronnicowy raport zawiera informacje o tym, jak odpowiadały
i jakie miały preferencje inne osoby o Twoim Stylu Myślenia

Ponad 50 000 wykonanych badań

Statystyki na podstawie ponad 1600 recenzji, raportu indywidulanego FRIS
– badania satysfakcji w latach 2015 - 2017
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Co
zyskasz
na
warsztatach:

•

Poznasz w praktyce metodologię Stylów Myślenia i Działania FRIS

•

Odkryjesz swój naturalny Styl Myślenia i Działania FRIS

•

Otrzymasz raport, że swoim indywidulnym profilem FRIS

•

Poznasz obszary swojej największej efektywności zawodowej

•

Dowiesz się, przy realizacji jakich zadań zużywasz najmniej energii

•

Zrozumiesz lepiej siebie, swoje reakcje i zachowania

•

Poznasz kluczowe czynniki wpływające na zaangażowanie i
działanie

•

Dowiesz się jak trafnie formułować komunikat, aby dotarł do
odbiorcy

•

Poznasz mechanizmy działania procesu FRIS w zespole

•

Poznasz swój ulubiony styl komunikowania

•

Zdobędziesz wskazówki, jak skuteczniej się dogadywać z innymi

•

Dowiesz się, jak szybciej rozwiązywać problemy i zapobiegać
konfliktom

1.Style Myślenia–czym są naturalne predyspozycje

Zagadnienia

2.Komunikacja 3.0–jak mówić, aby inni nas słuchali
3.Style działania–kombinacje mocnych stron
4.PROCES FRIS®–fazy działania skutecznego zespołu
5.Motywacja–w jaki sposób angażować innych do
działania
6.Case study–praktyczne zastosowanie FRIS®
7.Diagnoza własnego stylu–wyniki raportu
8.Mocne strony i słabe strony stylów myślenia–jak nimi
zarządzać
9.Skuteczne przywództwo–jak doskonalić liderskie
kompetencje
10.Sytuacje trudne - jak zapobiegać konfliktom dzięki
FRIS®

Opinie
Szkolenie FRIS pozwoliło mi poznać i zrozumieć różne style myślenia oraz działania. Jest to dla mnie jako
kierownika ważny czynnik przy doborze członków zespołu, tak aby cechy całego teamu były zrównoważone
i dostosowane do zadań. Znajomość stylów myślenia i działania współpracowników ułatwia dobranie
odpowiedniej formy komunikacji, tak aby była łatwa, przyjemna i nie pozostawiała wątpliwości. Znajomość stylów
FRIS pozwala również dostosować dobór zadań w zespole, tak aby sprawiały większą przyjemność i nie były
nużące – oczywiście w ramach możliwości. Indywidualne badanie/raport pokazało mi, skąd wynikają moje
intuicyjne działania, utwierdziło mnie w tym, że nie muszę „z sobą walczyć” i jak efektywnie wykorzystywać swoje
cechy.
Krzysztof Moskwa
Project Manager
Capgemini

Badanie FRIS w prosty i niezwykle trafny sposób obrazuje nasze mocne strony i predyspozycje. Świadomość
siebie zdecydowanie pozwala na osiąganie lepszych wyników w pracy, w relacjach, a tym samym prowadzi do
rozwoju osobistego. Dzięki temu łatwiej odnaleźć siebie w danej sytuacji i zrozumieć nasze otoczenie, a w związku
z tym reagować w sposób świadomy i intencjonalny. Zdecydowanie zachęcam do badania FRIS pod okiem
certyfikowanego coacha jakim jest Pani Beata Piasny. Dzięki profesjonalnemu feedbackowi lepiej rozumiem swoje
predyspozycje, a dzięki temu mogę wzmacniać i rozwijać to co najlepsze we mnie i w zespole w jakim funkcjonuje
na co dzień.

Magdalena Szymańska
Business Analyst & Coordinator
ATOS

Jestem szczerze ujęty prostotą i trafnością FRIS’a. Zarówno raport, jak i późniejsze konsultacje, pozwoliły mi lepiej
poukładać i zrozumieć w sobie to, co czasami było ulotne i intuicyjne, a dotyczyło moich reakcji czy schematów
działania. Dzięki temu narzędziu jeszcze lepiej rozumiem siebie i innych. Polecam wszystkim osobom, które
w pracy muszą się komunikować, rozmawiać i współpracować z innymi.
Arkadiusz Kowalski
Managing Director
Business Bridge Group

Trener prowadzący warsztaty
Beata Piasny

Właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju Cambiar, praktyk biznesu i przedsiębiorca.
Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF. Coachingiem zajmuje się od 2010
roku. Specjalizuje się w odkrywaniu potencjału osobistego i korzystania z niego w biznesie
i życiu prywatnym. Wspiera przedsiębiorców, liderów w ułatwianiu sobie życia i podejmowaniu
wyzwań. Prowadzi szkolenia z zakresu: skutecznej komunikacji i budowania relacji,
odkrywania talentów i mocnych stron, zarządzania talentami, budowania zespołów
i przywództwa. Jest autorką programów rozwojowych dla kobiet biznesu „Kobieta w działaniu”
centrum rozwoju talentów talentsPOINT.pl
beata@cambiar.pl, +48 508 151 211

Agencja szkoleniowa CAMBIAR
od 12 lat realizuje najbardziej zaawansowane projekty rozwojowe: szkolenia, coaching, wyjazdy integracyjne.
Mocne strony menedżera

Zarządzanie talentami

Współpraca i komunikacja

Budowanie zespołu

Coaching menedżerski

