


Zarządzanie talentami nie jest zwyczajnym szkoleniem z przywództwa. Przełamując konwencjonalną formę, ten dwudniowy 
progresywny i nietradycyjny program warsztatowy wykorzystuje potężne narzędzia, dane badawcze, coaching menedżerski, 

aby przenieść uczestników ze swojej strefy komfortu do praktycznego zastosowania podstawowych umiejętności 
w zarządzaniu o wysokiej wydajności, które będą mogli wykorzystać w praktyce.

Do kogo jest skierowany warsztat?
• Kierownictwo wyższego szczebla/menedżerowie
• Liderzy liniowi, specjaliści HR
• Przedsiębiorcy, właściciele firm/organizacji
• Zmotywowani liderzy dążący do stworzenia głębokiego profilu menedżerskiego



Instytut Gallupa prowadził przeszło 40 lat systematycznych badań nad produktywnością, 
zaangażowaniem i mocnymi stronami ludzi. 

Naukowcy przeprowadzili 2 miliony wywiadów.

Okazuje się, że jednym z największych potencjałów umożliwiającym ludziom wzrost i sukces 
jest pomaganie im odkrywać i rozwijać ich dominujące predyspozycje - talenty. 

Kiedy menedżer może sięgnąć do tego źródła wiedzy, zyskuje więcej możliwości, aby być 
bardziej wydajny, działać z większą pewnością, ukierunkowaniem ku produktywności. 

Wyselekcjonowano 34 talenty - preferencje uniwersalne, które pomagają ludziom osiągać sukcesy.  



Raport ALL34

§ odkrywa wszystkie 34 talenty, 
pokazuje talenty w kolejności

§ zawiera spersonalizowane 
informacje, mówiące o tym, co robisz 
najlepiej posiadając te talenty

§ zawiera strategie zarządzania 
poszczególnymi słabościami

§ zawiera pomysły na  jeszcze lepsze 
korzystanie z talentów w praktyce

Pracujemy na pełnym raporcie 
talentów ALL34



Badanie talentów 
CliftonStrength®

§ Uczestnicy otrzymują instrukcję i dostęp do testu on-line

§ Czas potrzebny na wypełnienie testu wynosi około 30 min.

§ Uczestnicy po wykonaniu testu otrzymują raport na maila

§ Każdy uczestnik otrzymuje dodatkowe, spersonalizowane 

materiały na warsztatach

§ Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wykonanie 

badania w określonym przez trenera terminie 

§ Wykonanie badania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na podzielenie się swoim wynikiem testu z trenerem 

i uczestnikami warsztatów



Uczestnicy:

• Nabędą wiedzę na temat podejścia bazującego na 
mocnych stronach i pracy z talentami Gallupa

• Poznają narzędzia coachingowe rozwijające talenty

• Nabędą umiejętności korzystania z modeli rozwijających 
talenty

• Przyjrzą się swojemu osobistemu potencjałowi talentów

• Doświadczą procesu rozwijania poszczególnych talentów

• Nabędą umiejętności prowadzenia rozmów rozwijających 
talenty pracowników i udzielania im informacji zwrotnej

• Przyjrzą się temu, w jaki sposób sposób tworzyć mapę 
zespołową (GRID)

• Dowiedzą się czym są partnerstwa strategiczne i jak je 
tworzyć

• Przyjrzą się temu, jak tworzyć kulturę organizacji opartej 
na talentach Gallupa

• Dowiedzą się jak wykorzystać wiedzę na temat talentów 
i mocnych stron w rozwoju własnym oraz swoich zespołów

Na szkoleniu



Budowanie marki i kultury organizacyjnej na talentach



Właścicielka firmy CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca od 12 lat,
Certyfikowany trener FRIS®, certyfikowany Coach ICF, Certyfikowany TRENER
MOCNYCH STRON, poprzez Strenghts Community. Przeprowadziłam przeszło
700 konsultacji indywidualnych talentów Gallupa oraz wiele godzin
szkoleniowych.

Pomagam moim Klientom lepiej zrozumieć i zaakceptować swoją unikalność
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. Wspieram głównie liderki i liderów w podejmowaniu wyzwań
i uzyskiwania najlepszych efektów poprzez korzystanie z mocnych stron
i predyspozycji. Prowadzę szkolenia z zakresu: skutecznej komunikacji
i budowania relacji, odkrywania talentów i mocnych stron, zarządzania
talentami, budowania zespołów i przywództwa. Jestem autorką programów
rozwojowych dla kobiet biznesu „Kobieta w działaniu” www.beatapiasny.pl
oraz twórcą platformywww.talentspoint.pl.

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

Główna trenerka: Beata Piasny



Ciekawi Cię to szkolenie?
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

mailto:info@cambiar.pl

