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 Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości 

     Założony w 1999 roku przez Dariusza Tarczyńskiego, twórcę metody Nieinwazyjnej Ana-
lizy Osobowości (NAO), opartej na oryginalnych i niezwykle skutecznych technikach  
poznania cech osobowości człowieka poprzez interpretację wyglądu i kontekstową analizę 
wypowiedzi. 

     Od  18 lat z sukcesem szkolimy i motywujemy zespoły pracownicze, menedżerów oraz 
kadrę zarządzającą w zakresie umiejętności personalnych i kompetencji zawodowych. 
Wiedzę i doświadczenie trenerskie przekładamy na tworzenie zintegrowanych i 
produktywnych zespołów, kształcenie liderów sprzedaży, rozwój umiejętności menedżerskich 
w kierowaniu i zarządzaniu. 

Nasze główne obszary działalności to: 
 
 SZKOLENIA (dla kadry zarządzającej i menedżerskie oraz sprzedażowe) 
 CONSULTING  
 COACHING  
 
PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH  
 
PROWADZIMY SZKOLENIA DLA FIRM I KORPORACJI RÓWNIEŻ W JĘZYKU 
ANGIELSKIM 

     Do wybranych szkoleń włączyliśmy techniki NAO (Nieinwazyjnej Analizy Osobowości),  
podnosząc wartość znanych projektów szkoleniowych   o umiejętności niestandardowe, a 
zarazem niezwykle przydatne w zarządzaniu relacjami w zespołach na wszystkich 
poziomach zarządzania, wspierające negocjacje i sprzedaż umiejętności. 

W niniejszej  ofercie przedstawiamy wybrane propozycje szkoleń, natomiast szczegółowe 
programy opracowujemy dostosowując je do potrzeb naszego Klienta.  
 
Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, w formie treningu umiejętności, z 
wykorzystaniem aktywnych form dydaktycznych. Treści realizujemy poprzez: 

 wykład poparty przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz prezentację 
multimedialną obejmującą treści szkolenia 

 trening umiejętności podlegający na bieżąco analizie i weryfikacji błędów 
 wymianę doświadczeń i dyskusję uzupełniającą studium przypadków 
 

     Potencjał naszej kadry w zakresie wiedzy, doświadczenia trenerskiego, oraz trafności 
doboru technik i problematyki adekwatnie do potrzeb uczestników szkolenia , gwarantuje 
wysoką skuteczność realizowanych przez nas warsztatów i szkoleń. Sposób prowadzenia 
szkolenia - warsztatowo i na emocjach, w oparciu o bezpośrednie doświadczenia 
uczestników i trenerów – sprawia, że przekazywana wiedza przyswajana jest z 
zaangażowaniem i trwale, oraz silnie motywuje uczestników szkolenia do natychmiastowego 
wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. 

                                                                                                     Zapraszamy do współpracy! 
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SZKOLENIA 1-2 dniowe 
 
 
KOMUNIKACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU 
 
 Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych 
 
 
ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM 
 
 Budowanie efektywnego zespołu i pozafinansowe 

motywowanie pracowników 
 Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań 

 Zarządzanie zmianą 

 
 
NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY I 
SKUTECZNE STRATEGIE W NEGOCJACJACH 
 
 Rozmowy handlowe i skuteczne techniki sprzedaży 

 Negocjacje  z wykorzystaniem technik wpływu  
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Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych 

PROGRAM (8 lub 16 jedn. dydakt) 

  
Sztuka autoprezentacji 
- Jak budować  
„dobre” pierwsze  
wrażenie?  
Reguła 3x20 
- Taktyki autoprezentacyjne 
- Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla 
zwiększenia siły oddziaływania 
prezentowania siebie – gesty, mimika, głos, 
kontakt wzrokowy, postawa, zachowania 
przestrzenne 
- Kilka prostych sposobów na zwiększenie 
 pewności siebie i siły oddziaływania na 
innych 
- Asertywność w pozytywnej autoprezentacji 
 
 Co mówi o nas nasz wygląd? 
- elementy analizy kolorystycznej i doboru 
kroju stroju 
- symboliczne znaczenie kolorów 
- wybór koloru ubioru jako wyraz dążeń, 
preferencji i ukrytych pragnień 
- znaczenie kolorów garderoby oraz dodatki i 
akcesoria jako komunikat dla klienta , 
partnera biznesowego, rozmówcy 
 
Wizerunek Lidera 
- Rola wizerunku w życiu zawodowym i 
publicznym 
- Cechy, zachowania i postawy Przywódcy 
- Znaczenie komunikacji niewerbalnej 
(mowa stroju) dla zwiększenia siły 
oddziaływania prezentowania siebie 
 
Elementy efektywnej prezentacji 
- Znajomość środków przekazu, tematu, 
wiedza o odbiorcach 
- Techniki przemawiania; bariery 
komunikacyjne 
- Czynniki osobowościowe – rola 
pozytywnego nastawienia, twórcze 
podejście, umiejętność kontroli emocji 
 

  
                      
 
 
 
 
 
 
 Wystąpienia publiczne -kluczowe aspekty 
- Przygotowanie prezentacji 
- Struktura wystąpienia   
   ( pierwsze zdania,  wątki i argumentacja,  
                      zasada 3P) 
- Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla 
zwiększenia siły oddziaływania prezentacji 
- Inicjowanie kontaktu z audytorium – 
pierwsze zdania, kilka sposobów na to „Jak 
zacząć” 
- Budowanie zaangażowania audytorium 
- Argumenty racjonalne i emocjonalne 
- Zastosowanie języka korzyści oraz technik 
wpływu (presupozycje) w wystąpieniu 
publicznym 
- Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne 
„wzmacniacze” stresu - jak je przełamać? 
  
Sztuka przemawiania – dobre praktyki 
- Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym 
- Techniki radzenia sobie z tremą 
  
Sterowanie rozmową w kontaktach 
biznesowych 
- Kilka sprawdzonych sposobów na 
przyciągniecie uwagi 
- Umiejętność zadawania pytań (sugerujące, 
naprowadzające) 
 
  Ćwiczenie wystąpień przed kamerą 
  
 
 
 

Dobre pierwsze wrażenie, nietuzinkowy 
wstęp, pewność siebie, przekonująca 

wypowiedź – decydują o sukcesie ważnych 
rozmów i wystąpień publicznych, Tego 

można się nauczyć! 
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Budowanie efektywnego zespołu i pozafinansowe 
motywowanie pracowników 
 

 
Cele szkolenia: 

 Nabycie umiejętności budowania efektywnego 
zespołu 

 Zrozumienie znaczenia skutecznej 
komunikacji dla efektywnego działania i osiągania celów 

 Znacząca poprawa komunikacji przełożony- podwładny, oraz w zespołach  
 Wzrost  skuteczności  pracy menedżera  poprzez dostarczenie narzędzi z zakresu 

komunikacji i budowania zespołu,  oraz motywowania pozafinansowego  
 Podniesienie poziomu motywacji uczestników szkolenia i budowanie motywacji 

osiągnięć 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 
Dzień I (8 jedn. dydakt.) 
 
KOMUNIKACJA W BUDOWANIU ZESPOŁU 
 
1. Zasady tworzenia profesjonalnego dialogu  
- Wstęp (efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała) 
- Rozwinięcie: sztuka zadawania pytań (pytania zamknięte,  otwarte, naprowadzające), 
stosowanie parafrazy, narzędzia aktywnego słuchania, stosowanie języka korzyści. Słowem, 
gestem, strojem - przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji 
- Zakończenie – umiejętne domykanie rozmów 
 

2. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu (wprowadzenie) 
- Czym jest zespół? 
- Cechy efektywnego zespołu 
- Dlaczego warto być dobrym zespołem? 
 
3. Etapy rozwoju zespołu 
- Formowanie 
-  Docieranie 
-  Normowanie 
-  Działanie 
 

4. Jak stworzyć efektywną sieć komunikacji w zespole? 
- Poziomy i kierunki przekazywania informacji (komunikacja przełożony-podwładny, przepływ 
informacji w zespole i poza zespołem) 
- FEEDBACK. Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej 
- Budowanie zrozumiałych komunikatów (grupowanie informacji, wiadomości priorytetowe ) 
 
 
5. Asertywna komunikacja 
- Poznanie praw asertywnych 
- Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań 

Nikt nie jest doskonały, 
ale zespół może być……. 
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- Asertywność w budowanie własnej wartości i relacji  z ludźmi 

Dzień II (8 jedn.dydakt.) 
 
MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE 
 

1. Zarządzanie poprzez motywowanie  
- Dlaczego ludzie pracują? Jakie potrzeby ludzie zaspokajają przez pracę? 
- Moja postawa jako szefa ( co motywuje mnie , czy moi pracownicy mają te same 

motywacje? Jak mój sposób zarządzania wpływa na motywację pracowników, które 
moje zachowania motywują, a które demotywują?) 

- 8 najważniejszych typów czynników motywacyjnych: finansowe, poczucie 
bezpieczeństwa, atmosfera i relacje z innymi, prestiż, , wyzwania i ciekawe obowiązki 
zawodowe, wpływ na decyzje, awans) 

 
2.  Skuteczne narzędzia motywowania pozafinansowego  
- Mówienie językiem korzyści 

     -  Stawianie jasnych celów i oczekiwań  
- Delegowanie zadań i poczucie odpowiedzialności w motywowaniu  
- Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej (feedback) 
- Kiedy i kogo motywować nagradzając za efekty , a kiedy zachęcając do działania? 
- Zasady przekazywania wiadomości (złych i dobrych)  
 
 
PODSUMOWANIE SZKOLENIA 
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Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań 
 
 
Dzień I (8 jedn.dydakt.)  
 
Dlaczego warto efektywnie zarządzać? 
(wprowadzenie w zagadnienie zarządzania 
przez cele i delegowanie zadań)  
- Kierownik i jego rola w zespole.  

- Style zarządzania – mój indywidualny styl 
zarządzania 

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY W 
ZESPOLE 

1.Znaczenie planowania dla uzyskania 
wysokiej efektywności działania zespołu 
-Organizowanie pracy – podział zadań i 
integracja działań wykonanych; 
-Wymiana informacji i integracja działań; 
-Cele osobiste a cele przedsiębiorstwa 

2. Uzgadnianie celu jako proces 

   - Informacja o celach. 
   - Przygotowanie i przeprowadzenie 
rozmowy. 
   - Opracowanie planu celów etapowych 
   - Określenie kryteriów sprawdzania celów.  
   -  - Identyfikacja wykonawcy z 
realizowanymi celami jako czynnik 
motywujący   
 
3.Trening wyznaczania celów: 
- Określenie celu w kategoriach ogólnych  
- Pełne sformułowanie celu, 
przewidywanych problemów i standardów 
oceny realizacji;  
- Analiza według kryteriów SMART 
- Analiza koordynacji celów indywidualnych 
i zespołowych z celami Firmy 
- Przeformułowanie celów i nadanie im 
ostatecznej postaci.  
 
 
 

„Sukces to nie kwestia wrodzonego 
talentu, błyskotliwej inteligencji ani 
szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie 
przekonani o tym, ze wciąż mogą się wiele 
nauczyć” Carol Dweck  

 
Dzień II (8 jedn.dydakt.) 

 
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE       
4.. Zasadnicze reguły planowania 
działań w czasie (reguła Pareto, 
typologia Eisenhowera) i 
delegowania zadań 
- Priorytety – ich znaczenie, metody 
identyfikowania i koncentracji na ich 
realizacji 

- Delegowanie zadań i 
odpowiedzialności jako skuteczne 
narzędzie budowania efektywnej pracy 
zespołu; 
- Dostosowanie delegowanych zadań 
do kompetencji pracowników 

 
5. Planowanie czasu pracy 
- Określenie planów długo- i 
krótkoterminowych. 
- Praca z „terminarzem”. 
-Optymalizacja czasu pracy, 
wynajdowanie „złodziei czasu”. 
- Naturalny rytm działania i jego 
wykorzystanie dla podniesienia 
efektywności; 
- Działanie pod presją czasu - radzenie 
sobie ze stresem sytuacyjnym 
 
 
KONTROLA PRZEBIEGU REALIZACJI 
CELÓW 
-Monitoring  
-Rozliczanie osiąganych celów. 
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Zarządzanie zmianą 
 
Cele szkolenia: 
- Poszerzenie  wiedzy oraz wzbogacenie 
umiejętności uczestników w zakresie 
mechanizmów  wprowadzania  zmian,  
Nabycie umiejętności komunikowania o 
zmianie i  przekonywania  pracowników do 
procesów zmian 
- Poznanie sposobów radzenia sobie 
z oporem i problemami przed 
wprowadzaniem zmian oraz  motywowania 
i budowania zaangażowania pracowników w 
proces zmian 
- Nabycie umiejętności rozpoznawania 
sytuacji konfliktowych i komunikacji 
dostosowanej do pracy z konfliktem  
 
Dzień I (8 jedn.dydakt..) 
 
Zarządzanie zmianą to proces 
- Czym jest zmiana? (wprowadzenie) 
- Kiedy zmiana jest potrzebna? 
 
Psychologiczne aspekty zmiany 
-Typowe reakcje pracowników, 
menedżerów, szefów przedsiębiorstw i 
korporacji  
- Emocjonalne koszty zmiany  
- Elastyczność postępowania jako niezbędny 
warunek ograniczenia negatywnych kosztów 
zmiany 
 
Fazy zmiany wg. Kurta Lewina - ( faza 
wyparcia, faza oporu, faza prób, faza 
adaptacji - typowe myśli, typowe uczucia, 
typowe zachowania) 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Postęp jest niemożliwy bez zmiany, 
a ci którzy nie mogą zmienić 
swoich umysłów nie mogą zmienić 
niczego 
                         George Bernard Shaw 

 
 
Dzień II (8 jedn.dydakt.) 
 
Jak usprawnić proces wprowadzania 

zmiany? 
 
- Plan zmiany i zadania priorytetowe 
- Emocje i konflikty pojawiające się wobec 
zmiany ( skąd się biorą, jak sobie z nimi 
radzić) 
- Jak reagować na trudne sytuacje i opór 
wobec zmian? 
- Sztuka komunikowania - jak wykorzystać 
komunikację perswazyjną dla osłabienia 
oporu  i zminimalizowania negatywnych 
reakcji wobec zmian? 
- Wzbudzanie zaangażowania w proces 
zmian i budowanie akceptacji dla zmiany.  
 
Budowanie  kultury LEAN (Kazein) w 
organizacji.  
- Filozofia korzystnej zmiany 
-Postrzeganie zmiany jako korzystnej z 
perspektywy zarówno rozwoju firmy jak i 
pracowników 
 
Podsumowanie szkolenia 
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„Rozmowy handlowe i skuteczne 
 techniki sprzedaży 

 
Cele szkolenia:  

-Wykształcenie umiejętności określania własnych celów handlowych i potrzeb klienta  
-Kształtowanie zdolności aktywnej komunikacji z klientem  
-Poznanie i nabycie umiejętności stosowania technik nieinwazyjnej analizy osobowości w 
kontaktach interpersonalnych i sprzedaży 
-Poznanie oraz kształcenie praktycznego wykorzystania technik sprzedaży SPIN 
-Nabycie umiejętności sterowania rozmową z klientem 
- Poznanie mechanizmów podejmowania decyzji przez klientów  
-Nabycie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami klientów  
- Poznanie zasad budowania skutecznej prezentacji i oferty handlowej  
-Budowanie zaangażowania w tworzenie wysokiego  
standardu obsługi klienta 
-Zwiększenie wydajności osobistej i grupowej  
w realizacji zadań.  
- Budowanie motywacji osiągnięć oraz pracy nad sobą.  
 

 
 
Dzień I (8 jedn dydakt.) 
 
Profesjonalna komunikacja 
- Struktura profesjonalnego dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie) 
- Przekaz werbalny i niewerbalny  
- Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące 
- Aktywne słuchanie 
- Zastosowanie języka korzyści w rozmowach 
 
Przygotowanie do rozmów sprzedażowych  
- Efekt WOW - ja budować „dobre” pierwsze wrażenie? 
-  Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla zwiększenia pewności siebie i siły 
oddziaływania prezentowania siebie – gesty, mimika, głos, kontakt wzrokowy, postawa, 
zachowania przestrzenne  
- Wyodrębnienie i przećwiczenie umiejętności psychologicznego przygotowania do 
rozmów (samomotywacja, zwiększenie pewności siebie, autoprezentacja- profesjonalny 
wizerunek sprzedawcy, nastawienie na sukces).  
 
Co mówi o nas nasz wygląd? 
- elementy analizy kolorystycznej i doboru stroju 
- symboliczne znaczenie kolorów 
-  wybór koloru ubioru jako wyraz dążeń, preferencji i ukrytych pragnień 
- znaczenie kolorów garderoby oraz dodatki i akcesoria jako komunikat   dla  klienta , 
partnera biznesowego, rozmówcy 
 

 
 
 

  

Jeśli chcesz coś osiągnąć -
szukasz sposobu 
Jeśli nie chcesz- szukasz 
wytłumaczenia 
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Dzień II (8jedn.dydakt.) 
 
Rozmowa sprzedażowa 
- Najważniejsze pierwsze 10 sekund -inicjowanie profesjonalnego kontaktu,  
-  Jak zaskoczyć i zainteresować klienta? 
- Zadawanie pytań handlowych.  
- Aktywne słuchanie i odkrywanie potrzeb klienta  
 
Perswazyjne przedstawienie oferty z wykorzystaniem języka korzyści 
- Prezentacja oparta na potrzebach Klienta 

    - Prezentowanie korzyści, które kupuje    Klient 
     - Utrzymywanie  uwagi Klienta na korzyściach  
 
Obiekcje Klienta  
- Rozpoznawanie potrzeb, intencji stojących za obiekcjami klienta 
- Sposoby efektywnej argumentacji swojej pozycji. Techniki: parafraza, podsumowania, 
lustra, poparcia. 
- Techniki wywierania wpływu w procesie sprzedaży (presupozycje) 
 
Finalizacja sprzedaży  
- Wychwytywanie sygnałów gotowości do zakupu 
- Jak  przyspieszyć decyzję o zakupie  
- Finalizacja rozmowy  

a. zakończonej sukcesem  
b. nie zakończonej sprzedażą 

- Opieka po sprzedażowa 
 
SPIN- najbardziej efektywny model sprzedaży 
- pytania w modelu SPIN (prezentacja i ćwiczenia) 

 
Opieka po-sprzedażowa 
   - Jak dbać o utrzymanie dobrych relacji z      klientem? 
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„Negocjacje  z wykorzystaniem technik wpływu ” 
 
 
 
Dzień I (8 jedn.dydakt.) 
 
Doskonalenie umiejętności 
komunikacyjnych 
 
- Przekaz werbalny i niewerbalny – 
interpretacja istotnych potrzeb i motywów 
rozmówcy 
- Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące 
- Jak słuchać, aby ludzie mówili? Aktywne 
słuchanie. 
- Bariery komunikacyjne 
 
Jak budować dobry kontakt z rozmówcą 
na poziomie komunikacji niewerbalnej? 
- przekaz niewerbalny a interpretacja 
istotnych potrzeb i motywów rozmówcy. 
 
Podstawowe zasady wywierania wpływu 
– Język korzyści  
-  Implikacja 
- Język perswazji 
- Presupozycje 
- Trzy magiczne słowa: NIE, SPRÓBUJ, 
ALE    
  
Sztuczki psychologiczne 
- Stosowanie i wykrywanie praw perswazji 
- Jak rozpoznać manipulację? Obrona przed 
manipulacją 
 
Stosowanie technik NAO w negocjacjach  
Oddziaływanie podprogowych komunikatów 
( wybrane elementy komunikacji 
niewerbalnej, mowa ciała, mowa stroju, 
analiza wypowiedzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      Dzień II (8 jedn.dydakt.) 
 
 

Style negocjacji– założenia strategii 
negocjacyjnych 
- twarde negocjacje 
- miękkie negocjacje 
- negocjacje rzeczowe 

 
Planowanie negocjacji 
cele negocjacji 
określenie strategii 
wybór technik wspomagających 
negocjacje 

 
Prezentacja pozycji negocjacyjnej 
- sposoby efektywnej argumentacji 
swojej pozycji. Techniki: parafraza, 
podsumowywania, lustra, poparcia.  
- sposoby wzmacniania własnej pozycji 
w procesie prezentacji. Obserwacja 
komunikatów zwrotnych 
 
Model Blake`a 
negocjacje wygrana – wygrana 

 
Batna 
etapy przygotowań 

 
 Metody rozwiązywania trudnych   
sytuacji negocjacyjnych 
-Sytuacje konfliktowe w negocjacjach  
-Impas w negocjacjach – radzenie sobie z 
nim 
-Cechy dobrego negocjatora 

 

Negocjuj aby zwyciężać 
                  Jim Thomas 
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Szkolenia warsztatowo- wykładowe  
 

POLECAMY SZKOLENIA KRÓTKIE (2-3 h) dla dużych grup podczas konferencji, 
forum, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych: 

 
 

„ANALIZA WYGLĄDU W KOMUNIKACJI NIEWRBALNEJ” 
Wolność wyboru naszego ubioru jest pozorna. 

Nie zdajemy sobie sprawy, że w zwyczajnej bluzce, spodniach, paskach, guzikach 
przekazujemy innym informacje o sobie w sposób niezamierzony. 

Kiedy  poznajemy mowę stroju zupełnie inaczej zaczynamy widzieć, rozumieć siebie i innych 
ludzi. 

 
Wygląd jako źródło informacji o człowieku – wprowadzenie  
Przestrzeń jako podstawa do interpretacji zachowań i wyglądu człowieka 
Symboliczne znaczenie kolorów - wybór koloru ubioru jako wyraz dążeń, preferencji i 
ukrytych pragnień 
Strój luźny, obszerny , zwiewny, „ciężki”, buty, ozdoby, makijaż, tatuaże - znaczenie  
 
Analiza osobowości na podstawie wyglądu jako technika służąca rozumieniu zachowań i 
intencji człowieka  
jak na podstawie szybkiej analizy wyglądu określić istotne cele i preferencje klientów? 
przykłady określania w oparciu o analizę wyglądu typów klienta wg. typologii przyjętych w 
sprzedaży 
 
 
 

 „WYPOWIEDŹ INTERPRETOWANA JAKO ELEMENT UWODZENIA 
W SPRZEDAŻY” 

 
Rozmowa w naszym życiu odgrywa ważną rolę, jednakże…czasem słyszymy jedno, a tak 
naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Jak wychwycić sensy i znaczenia wypowiadane 
"między wierszami"? Jeśli to potrafimy dotykamy  najbardziej prawdziwego przekazu. 
Kiedy poznajemy wielopoziomowość wypowiedzi, odkrywamy bogactwo znaczeń 
wypowiadanych na co dzień  słów , zaczynamy słyszeć i rozumieć więcej. 
 

 
Analiza wypowiedzi jako test projekcyjny – wprowadzenie 
 
Wychwytywanie i interpretacja słów kluczowych i symboli 
 
Sztuka uwodzenia w sprzedaży - jak rozpoznać, kto jest tak naprawdę sprzedawcą, a 
kto kupującym? Wielopoziomowość i wieloznaczność wypowiedzi  
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„MISTRZOWSKA KOMUNIKACJA 
– KUNSZT UWODZENIA W BIZNESIE”  

Sztuka uwodzenia przywołuje natychmiast skojarzenie flirtu w relacjach partnerskich. Jeśli 
jednak wnikliwiej potraktujemy temat stanie się jasne, że każda forma komunikacji może być 
okazją do wywierania wrażenia i zjednania sobie rozmówcy-partnera.  Uwodzimy w relacjach 
partnerskich, w sprzedaży, kierując zespołem, zarządzając firmą. Uwodzimy gestem, słowem, 
mimiką, tembrem głosu, strojem, sylwetką, przekonaniami, światopoglądem, pozycją w 
firmie, lepszym samochodem. Warto więc potraktować komunikację nie tylko w kategoriach 
skutecznego przepływu informacji , ale również jako narzędzie menedżera, które daje 
naprawdę wymierne korzyści biznesowe jeśli  komunikując się potrafimy wydobywać 
osobiste atuty i świadomie niemi sterować. 
 
Autoprezentacja – celowa i skuteczna  
- Jak budować „dobre” pierwsze wrażenie? 
- Znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa stroju) dla zwiększenia siły oddziaływania 
prezentowania siebie 
- Mowa ciała – człowiek sukcesu a człowiek porażki 
 
Komunikacja jako sztuka uwodzenia 
- Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie) 
- Słowem, gestem, strojem - przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji 
-Sterowanie rozmową w kontaktach biznesowych: na czym polega umiejętne słuchanie, jak 
mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, 
sugerujące i naprowadzające),  jak wpływać na przekonania i posługiwać się językiem 
korzyści by uzyskać  zamierzony efekt? 
 
Prezentacje prowadzi: 
 
 dr DARIUSZ TARCZYŃSKI 
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  dr DARIUSZ TARCZYŃSKI 
 

Założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej 

Analizy Osobowości. Twórca oryginalnych metod 

analizy osobowości na podstawie interpretacji wyglądu i 

wypowiedzi. Autor książek: „Jak odczytać człowieka z 

wyglądu”, „Zrozumieć człowieka z wyglądu”, 

„Psychografologia”, „Słowa klucze” oraz wielu artykułów poświęconych komunikacji 

interpersonalnej i technikom nieinwazyjnej analizy osobowości oraz psychologii biznesu. 
 

Ekspert w dziedzinie mowy ciała, komunikacji i autoprezentacji, wielokrotnie zapraszany 

do programów TVP 1, TVP 2, TV Polsat Biznes. Pomysłodawca, realizator i prowadzący cykl 

programów  „BUSINESS MENU - BIZNESMENI” emitowanych w TV Polsat Biznes. 
 

Od 2004 roku współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc wykłady i warsztaty z 

zakresu komunikacji, psychologii biznesu i zarządzania (Podyplomowe Studium Negocjacji 

przy UMSC w Lublinie (2004- 2006),   Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania w Łodzi 

(2006-2008),    Podyplomowe Studium Doradztwa Personalnego przy SOP w Łodzi (2006-

2008),   Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania  w Łodzi (2006- 2010),  

Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu (2008-2010),   Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzania, Studia Podyplomowe NLP i Coachingu w Łodzi i w Krakowie (2013)) 
 

Wykładowca etatowy w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (2015 – nadal) 
 

Psycholog biznesu,  trener, coach.  Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń wzmacniających 

kompetencje kadry kierowniczej i zarządzającej (np.. „Zarządzanie i kierowanie zespołem”, 

„Budowanie efektywnego zespołu” „Pozafinansowe motywowanie” , „Zarządzanie przez cele 

i delegowanie”, „Trening osiągania celów”, „Zarządzanie zmianą”, „Zarządzanie sytuacją 

kryzysową” oraz warsztaty wprowadzające do optymalizacji procesu LEAN , Kaizen.). 

Szkoli zespoły sprzedażowe („Techniki sprzedaży”, „Skuteczne negocjacje”, „Rozmowa 

handlowa i techniki wpływu”).  Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji, autoprezentacji , 

wystąpień publicznych . Negocjator, doradca w kreowaniu wizerunku polityków, 

przedsiębiorców.  

Prowadził szkolenia m in. dla: AXA , Bakalland S.A., Dell Sp. z o.o., Emmerson Direct 
Communication, Euler Hermes Polska, Good Food Products sp. z o.o.,  Kolporter S.A., 
Kongsberg Automotive, Kuratorium Oświaty w Kielcach  Leroy Merlin Polska sp. z o.o., 
Ministerstwo Środowiska, Grupa Paradyż, PARP,  Polfa S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. 
Oddział w Solinie, Philips, Polskie Linie Lotnicze LOT, PZU, Słuchmed,  Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne Gdańsk, Urząd Miasta Łodzi, Volkswagen Polska, Volvo.  
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COACHING   
 

  Coaching to proces  przekazywania wiedzy i umiejętności przez coacha w bezpośrednim, 
indywidualnym  kontakcie z osobami szkolonymi. 

Coaching buduje motywację, sprzyja koncentracji na zadaniach, wzmacnia potencjały osoby 
coachowanej oraz podnosi świadomość własnych możliwości. Zorientowany jest na 
skuteczne osiąganie celów i wybitnych rezultatów w wybranych aspektach pracy zawodowej.  

Zwłaszcza model jeden na jeden, czyli coaching ściśle spersonalizowany, jest niezwykle  
efektywnym modelem transferowania umiejętności. Obserwując pracę osoby coachowanej, 
coacher bezpośrednio zobaczy , gdzie leży problem, a podczas rozmowy wstępnej pozna jej 
możliwości, wyzwania i priorytety . Określi aktualną sytuację i poprowadzi proces coachingu 
w kierunku  rozwinięcia nowych  albo bardziej efektywnych umiejętności i uzyskania 
pożądanego poziomu kompetencji i zmian. 
 
Proces coachingu 
 
KIM JESTES          Uświadomienie własnej wartości i dotychczasowych osiągnięć 
 
 
GDZIE CHCESZ DOJSC     Znalezienie prawdziwych źródeł Twojej motywacji, ukrytych   

celów. Poszukiwanie najważniejszych źródeł spełnienia 
 
 
KTÓRĘDY PÓJDZIESZ   Techniki wyznaczania ścieżki dotarcia do celu. Tworzenie planu  
 
 
MENTORING            Wsparcie na ścieżce rozwoju. 
 
 
Korzyści  
  Wzmocnienie świadomości własnego potencjału; 
  Rozwój pożądanych umiejętności i kompetencji  
  Wysoka motywacja, ukierunkowanie na osiągnięcia i skuteczna realizacja celów  
 
 
Zapytaj o coaching bezpośrednio: 
biuro@nao.com.pl 
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CONSULTING 
 

 Doradztwo kryzysowe = Bezpieczne zarządzanie sytuacją      kryzysową  

 - Zidentyfikujemy symptomy kryzysu 
 -  Pomożemy opracować plan wyjścia z sytuacji kryzysowej, 
 -  Nauczymy, jak komunikować się w firmie w sytuacji kryzysowej 
 -  Podpowiemy jak łagodzić negatywne skutki kryzysu 

           

 Doradztwo polityczne 

Dla kandydatów na wysokie stanowiska urzędnicze , posłów , senatorów, a 
także samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych w zakresie 
wykorzystywania marketingu politycznego w działalności przed i podczas kampanii 
wyborczej oraz w czasie pełnienia kadencji.  

- Opracujemy strategie kreowania wizerunku  politycznego 
- Podpowiemy jak współpracować z mediami i jak wykorzystać public relations w 
sytuacjach kryzysowych  
- Pokażemy jak  przygotować wydarzenie medialne i reklamę polityczną 
- Podpowiemy jak poprawnie komunikować się z wyborcami/mieszkańcami danego 
okręgu 
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 ZAUFALI NAM : 

 
ALBERTINA SP. Z O.O. 

 
 

 

 

 

 

 

 

AXA UBEZPIECZENIA 

 

BAKALLAND 

 

 

 

 

 

 

BANK INICJATYW SPOŁECZNO – EKONOMICZNYCH 

 

 
BOCO POLSKA SP. Z O.O. 

 
BPI GROUP  

(dawniej: BERNARD BRUNHES POLSKA) 

 
 

 

CALIVITA POLSKA SP. Z O.O. 

 

CAT CATERPILLAR 

 
COMMERCIAL UNION 

 CONOCO PHILLIPS POLAND 

 
DALKIA POZNAŃ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI SA 

 
 

                                              

 

DANFOSS SP. Z O.O. 

 

DB SHENKER 

 

 DELL SP. Z O.O. 

 
 

 

DOSPEL SP. Z O.O. 

 

EMERSON DIRECT COMMUNICATION 

 
EPICOR SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.  

(dawniej: SCALA POLSKA SP. Z O.O.) 
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ESCULAP 

 

EULLER HERMES Sp. z o.o. 

 

 

 EXORIGO SP. Z O.O. 

 FESTO SP. Z O.O. 

 

 
 

 
 

GEANT POLSKA SP. Z O.O. 

 

GEERS  AKUSTYKA SŁUCHU Sp. z o.o. 

 

HB REAVIS POLAND sp. z o.o. 

 

 

GERLING POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. 

HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO „VIOLETTA” S.A. 

 

ING TU NA ŻYCIE  

(dawniej: TU NATIONALE NEDERLANDEN) 

 

INFOSYS POLSKA S.A. 

 

INNOVATION TECHNOLOGY GROUP S.A.  

(dawniej: COMPUTERCOMMUNICATION SYSTEMS SP. Z O.O.) 

 
INSTYTUT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
JEAN MUELLER POLSKA SP. Z O.O. 

 KOLPORTER S.A. 

 KOLPORTER SALONIKI PRASOWE SP. Z O.O. 

 KOMSA POLSKA SP Z O.O. 

 

KONGSBERG AUTOMOTIVE 

 

LEROY MERLIN POLSKA SP Z O.O. 

 

LINK4. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 

 MEDIA-SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O. 

 

 

MEDTRONIC SP. Z O.O. 
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MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 

 
MIRBUD S.A. 

 
MNI TELECOM S.A.  

(dawniej: PILICKA TELEFONIA SP. Z O.O.) 

 MOBILE INTERNET 

 

MODA FORTE SP. Z O.O. 

 
 

 

MODESTA 

 

  MOLRX sp. z o.o,, . 

 

NCPG BUSINESS CENTRE CLUB 

 

NET-SYSTEM SP. Z O.O. 

 
 

 

 

NEWELL RUBBERMAID POLAND S.A. 

 

 

 

OFIX.pl sp. z o.o. 

 

 
 

 

 

 

 

OLIMPIA S.A. 

 

ORANGE 

 

PARADYŻ 

 

PEPCO 

 

POLFA S.A PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

 

 

BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. 

 

 

 

 

 
 

PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SOLINIE  

(dawniej: ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH SOLINA-MYCZKOWCE S.A) 

 



                                                                                                                        

                                                                                             
                                                                                                     Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości                           

www.inao. pl, biuro@nao.com.pl                                                                                                                         

20 

 

 

PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA 

 
 

 

 

 

PHILIPS 

 

 

POLBANK 

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT 

 POLKOMTEL 

 
 

 

PRICEWATERHOUSE COOPERS SP. Z O.O. 

 

PURO HOTELS Sp. z o.o. 

 

 

PZU S.A. 

 

 

 RANDSTAD SP. Z O.O.  

(dawniej: INTERSOURCE SP. Z O.O.) 

 

RABEN GROUP 

 
 

 

 

REDAN S.A. 

 

SATFILM Sp. z o.o 

 

 
 

 

SKRIVANEK - CENTRUM TŁUMACZEŃ SP. Z O.O. 

 

 

 

 

SMART PROJEKT sp.j. 

 

 

 

 

 
STOWARZYSZENIE KLUBU LIDERÓW 

 
 

 

 

STOWARZYSZRNIE WŁAŚCICIELI FIRM 

 

SWM POLAND sp. zo.o 

 
 

 

TVP.S.A 

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE GDAŃSK 
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URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE 

 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
URZĄD MIASTA LUBLINA 

 

URZĄD MIASTA ŁODZI 

 
 

 
 

 

 

WARBUD S. A. 

 

 

 

WILSON&BROWN 

 

 

VSOFT S.A 

 
 

 
 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

 

 

WOODWARD POLAND Sp. z o.o. 

 VOLVO POLSKA SP. Z O.O. 

 

VOLKSWAGEN POLSKA 

 
WORK SERVICE S.A. 

 

 

   
 

 

   
 

 


