
Warsztaty Facet5 Super-Skills: 
Prowadzenie Skutecznych Rozmów 
Biznesowych

Otoczenie, w którym działają  liderzy i menedżerowie, 
zmienia się nieustannie. Na szybko zmieniają cym  
się rynku konieczna jest coraz bardziej wszechstronna 
współpraca i wprowadzanie coraz szybszych 
innowacji. Potrzebne są  bardziej kompleksowe style 
zarzą dzania i wiara w potencjał liderów na niższych 
poziomach. Potrzeba autentycznego, otwartego 
dialogu w organizacjach nigdy nie była większa.  
Ten jednodniowy warsztat przygotowuje uczestników 
do stosowania pięciu umiejętności, które są  potrzebne 
podczas prowadzenia skutecznych rozmów 
biznesowych. Szczera i otwarta komunikacja jest 
kluczową  kompetencją , która stanowi podstawę 
budowania wszystkich innych kompetencji liderów.

Format Warsztatów

Bardzo mocno angażujące jednodniowe warsztaty, podczas 
których uczestnicy wykonują serie ćwiczeń skłaniających 
ich do głębokich refleksji, prowadzą dyskusje w parach oraz 
w grupach. Warsztaty Facet5 SuperSkills to coś więcej niż 
szkolenie - dogłębne analizy i zrozumienie swojego własnego 
naturalnego podejścia zmieniają indywidualne myślenie, 
postawy oraz nastawienie uczestników.

Rezultaty

Podczas tych warsztatów uczestnicy:

• zrozumieją jak ważne jest ciągłe prowadzenie dobrej  
jakości rozmów

• zdobędą przydatną wiedzę na temat kluczowych elementów 
neuronauki, która ułatwia zrozumienie jak należy prowadzić 
skuteczne rozmowy

• zrozumieją pięć umiejętności ważnych dla prowadzenia 
skutecznych rozmów biznesowych i będą potrafili poprawiać 
swoje rezultaty w każdej z nich

• zrozumieją, jak ich osobowość naturalnie wpływa na 
kształtowanie każdej z tych umiejętności – jakie są ich 
naturalne silne strony, ryzyka oraz obszary rozwoju

• na podstawie informacji oraz wskazówek otrzymanych  
w materiałach szkoleniowych opracują swój osobisty plan 
dalszego rozwoju pięciu umiejętności, który ugruntuje  
wnioski z warsztatów oraz pomoże w dalszym doskonaleniu 
tych umiejętności.Rozpocznijmy 
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Skuteczni liderzy  
prowadzą  skuteczne rozmowy

Pięć Super-Umiejętności Prowadzenia 
Skutecznych Rozmów Biznesowych

Obecność Utrzymywanie niepodzielnej uwagi, 
rzeczywista obecność “tu i teraz”

Super-
świadomość 

Wnikliwa samoświadomość Twoich 
uprzedzeń, przekonań i tego,  
co wywołuje Twoje emocje

Dekodowanie Wydobywanie tego, co rzeczywiście 
mówi druga osoba

Wypowiadanie 
się

Wyrażanie swoich poglądów  
z odwagą i przekonaniem

Kontrola 
przebiegu 
rozmowy 

Zarządzanie rozmowami –  
ich rozpoczynaniem, przebiegiem  
i zakończeniem

Podejście do prowadzenia rozmów oparte  
na Twojej osobowości

Unikalny raport wygenerowany na podstawie kwestionariusza 
osobowości Facet5 pokazuje, jak osobowość każdego  
z nas wpływa na prowadzenie rozmów  
i stosowanie w praktyce każdej  
z pięciu Super-Umiejętności. 

Stałym punktem tych  
warsztatów jest wnikliwy  
wgląd w siebie – zapewniamy,  
że rozwijasz umiejętności  
w oparciu o dogłębną analizę  
swojego własnego stylu  
prowadzenia rozmów.
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