


Każdy rodzi się z pewnymi talentami, Ty też - i jeśli nie wykorzystasz ich w pełni, możesz mieć poczucie, 
że czegoś Ci brakuje, może satysfakcji, spełnienia, akceptacji siebie czy pełnego zrozumienia …

Talenty to nasze naturalne potrzeby, nasze moce, dlatego warto je znać. 
Pozwól sobie w pełni poznać całą energię i radość, które płyną z twoich talentów. 

Niech staną się one twoimi skrzydłami, abyś mógł sięgnąć gwiazd!

Jeśli chcesz zmaksymalizować potencjał swoich talentów i poznać prawdziwe powołanie swojego życia, 
oferuję Ci pełny pełny program, składający się z 9  tematów

aby w pełni wykorzystać Twoje osobiste i zawodowe zdolności i poprowadzić Cię do sukcesu.

Poznaj MOC swoich TALENTÓW



Witaj w moim unikalnym programie 
czerpania radości ze swoich 
talentów i mocnych stron!

>  POZNASZ LEPIEJ SWOJĄ UNIKALNOŚĆ
>  ZROZUMIESZ JAK PRZEKUWAĆ TALENTY W MOCNE STRONY
>  DOWIESZ SIĘ JAK ROZWIJAC SIĘ DZIĘKI TALENTOM
>  PRZYJRZYSZ SIĘ CIEMNYM STRONOM SWOICH TALENTÓW, ABY MÓC NIMI ZARZĄDZAĆ
>  POUKŁADASZ SOBIE SWOJE CELE, WARTOŚCI I MISJĘ SPÓJNIE Z TALENTAMI
>  ZOBACZYSZ SWOJE TALENTY NA TLE INNYCH OSÓB
>  POZNASZ RÓŻNE SPOJRZENIA NA DANY TALENT I MOŻLIWOŚCI JEGO DZIAŁANIA

CELE PROGRAMU: 
Dlaczego warto? Co możesz otrzymać?



Ten trening jest zaprojektowany w oparciu o metodologię talentów Gallupa
oraz moje pond 10 letnie doświadczenie w odkrywaniu naturalnego 

potencjału moich Klientów.

Nie można wyświetlić obrazu.

Dołącz do 29 085 875 osób wykorzystujących swoje mocne 

strony.  Zacznij odnosić sukcesy w pracy i w każdym innym obszarze życia 

dzięki swoim talentom.



Chciałbyś rozwijać swoje talent w gronie otwartych osób, które podobnie jak Ty
chcą wycisnąć ze swoich talentów maxa i poznać ich prawdziwą moc? 

Przed Tobą 10 tematów, które pozwolą Ci to osiągnąć.

Będziemy spotykać się dwa razy w miesiącu on-line, aby odkryć talenty w podobnie 
myślącej grupie. Będziemy pracować nad pełnym profilem i odblokować pełny dostęp do 

wszystkich 34 Twoich talentów CliftonStrengths. 

Znasz swoje talenty, ale nie do 
końca korzystasz z ich potencjału?

Ten specjalnie opracowany program rozwoju talentów zawiera między innymi narzędzia 
takie jak: filmy wideo, interaktywne konwersacje, praktyki obserwacji samoświadomości, 

zadania domowe, ćwiczeń do autorefleksji i spersonalizowane materiały dla każdego 
uczestnika. 



Program - 9 modułów

1
NAZWIJ
Czym są 

poszczególne 
talenty? Czego do 

tej pory nie 
wiedziałem?

2
DOCEŃ
Co jest 

wyjątkowego we 
mnie, w moich 

talentach?
Jak używam ich w 

praktyce?

3
DOSTRZEŻ

Jaki jest potencjał 
moich talentów w 

danej grupie? Jakie 
jakości wnoszę?

4
UŻYWAJ

W jaki sposób 
spojrzeć na talenty 

z końca listy,?
Co z nimi zrobić?

5
INWESTUJ

Które talent są już 
moimi mocnymi 

stronami, a które chce 
jeszcze rozwijać?

6
OPTYMALIZUJ

Jak jeszcze lepiej 
używać swoich 

talentów w pracy?

7
ZARZĄDZAJ

W jaki sposób radzić 
sobie z tzw. Ciemną 
stroną talentu? Jak 

nim zarządzać? 

8
KOMUNIKUJ
Komu, po co 

i w jaki sposób 
przedstawić 

instrukcję obsługi do 
swoich talentów?

9
BUDUJ 

PARTNERSTWA
Jak zmaksymalizować 
swoja produktywność? 

Z kim zawierać 
partnerstwa 

strategiczne?



Komponenty programu
Spotkanie 
w inspirującej 
grupie osób

Rozwój 
talentów w 
praktyce

Autorskie
metody 
coachingowe

Nowe pomysły 
do rozwoju 
talentów

Materiały 
dodatkowe 
w formie 
elektronicznej 

Certyfikat
ukończenia 
kursu

9 interaktywnych 
spotkań na zoom

Spersonalizowane 
materiały o 
talentach dla 
każdego uczestnika



Terminy spotkań on-line

Komunikacja:
Platforma zoom grupa na Fb

Warunkiem uczestnictwa 
jest wykonany test talentów 
i posiadanie raportu ALL34

1 spotkanie
on-line

26 stycznia
2023

2 spotkanie
on-line
9 lutego

2023

3 spotkanie 
on-line

23 lutego
2023

Spotkania na ZOOM w CZWARTKI godz. 20-21

4 spotkanie 
on-line
9 marca

2023

5 spotkanie 
on-line

23 marca
2023

6 spotkanie 
on-line

6 kwietnia 
2023

7 spotkanie 
on-line

20 kwietnia
2023

8 spotkanie 
on-line
11 maja

2023

9 spotkanie 
on-line
25 maja

2023



Trener prowadzący: Beata Piasny
Właścicielka firmy CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca od 12 lat.
Certyfikowany trener mocnych stron, certyfikowany trener FRIS®,
certyfikowany Coach ICF. Pomaga swoim Klientom lepiej zrozumieć
i zaakceptować unikalność swoją oraz swoich bliskich, znajomych,
współpracowników, klientów.

Szkoleniami i coachingiem zajmuje się od 2010 roku. Specjalizuje się
w odkrywaniu potencjału osobistego i korzystania z niego w biznesie i życiu
prywatnym. Wspiera głównie liderki i liderów w podejmowaniu wyzwań
i uzyskiwania najlepszych efektów poprzez korzystanie z mocnych stron
i predyspozycji. 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” www.beatapiasny.pl
oraz twórcą platformy www.talentspoint.pl.

Liderka w odkrywaniu talentów i rozwijaniu mocnych stron 2022 wg. magazynu
Businesswoman & life.



Wersja PREMIUM

1090 zł 
Cena zawiera: 
• Dostęp do zamkniętej grupy na FB

• Dostęp do nagrań i materiałów

• Dostęp do 9 sesji na zoom

• Dwie sesje indywidualne 60 min. z 

trenerem mocnych stron Beata 

Piasny, w trakcie trwania kursu

Wersja STANDARD

690 zł
Cena zawiera: 
• Dostęp do zamkniętej grupy na FB

• Dostęp do nagrań i materiałów

• Dostęp do 9 sesji na zoom

Wersja VIP

1490 zł
Cena zawiera: 
• Dostęp do zamkniętej grupy na FB

• Dostęp do nagrań i materiałów

• Dostęp do 9 sesji na zoom

• Dwie sesje indywidualne 60 min. z 

trenerem mocnych stron Beata Piasny, 

w trakcie trwania kursu

• Kod dostępu do raportu talentów dla 

managera - lidera i jedna sesja 

indywidualne do tego raportuPłatność: Jednorazowa lub w 2 ratach

Wybierz opcje dla siebie



Ciekawi Cię ten kurs?
Skontaktuj się z nami, a prześlemy więcej szczegółów.

napisz
info@cambiar.pl

lub zadzwoń

tel. 508 151 211 Beata Piasny
tel. 785 545 016 Emilia Niemasik

Starujemy 26 stycznia 2023r. 
Zapisy do 10 stycznia 2023r.

mailto:info@cambiar.pl

