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CONSULTING

I DORADZTWO BIZNESOWE

Inspirujemy  &  Motywujemy  &  Wspieramy dokonania



Założony w 1999 roku przez Dariusza Tarczyńskiego, twórcę metody Nieinwazyjnej Analizy 

Osobowości (NAO), opartej na oryginalnych 

i niezwykle skutecznych technikach  poznania cech osobowości człowieka poprzez interpretację 

wyglądu i kontekstową analizę wypowiedzi.

Od  20 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:
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▪ SZKOLENIA ▪ CONSULTING ▪ COACHING



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.

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH 

ORAZ SZKOLENIA DLA FIRM I KORPORACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM.  
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Tematyka szkoleń NAO Insytut - przykład

WARSZTATY DLA CAŁEGO ZESPOŁU:

▪ KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA RELACJI 

▪ OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ W SYTUACJI STRESU I ASERTYWNOŚĆ
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Tematyka szkoleń NAO Insytut - przykład

WARSZTATY DLA MANAGERÓW:

▪ KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZWYCIĘSKIEGO ZESPOŁU

▪ UMIEJĘTNOŚCI LIDERA KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM

▪ ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

▪ ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE
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Tematyka szkoleń NAO Insytut - przykład

WARSZTATY DLA MANAGERÓW cd.

▪ ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

▪ POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA

▪ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
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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, a sposób prowadzenia szkoleń motywuje 

uczestników szkolenia do natychmiastowego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności 

w praktyce.

Zapraszamy do współpracy!
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CONSULTING I DORADZTWO BIZNESOWE



• Doradzamy w obszarze budowania  strategii korzystnego rozwoju i tworzenia dobrych  
rozwiązań w procesie transformacji biznesowych. 

• Współpraca  ma charakter doradczo-szkoleniowy,   długofalowy i zintegrowany, 
określana jest warunkami według potrzeb Firmy i ustaleń pomiędzy stronami, oparta o 
umowę prowizyjną. W jej ramach , poprzez nasze działania doradcze i szkoleniowe, 
uczestniczymy w  kształtowaniu przyszłości Firm budując ich przewagę konkurencyjną.

• Podpowiadamy rozwiązania najlepsze na teraz, ale również w dalszej perspektywie 
rozwoju Firmy. 

• Doradzamy w wyborze rozwiązań generujących wyniki i  zyski, ponieważ to  od 
wartości Państwa zysków zależy wysokość naszej prowizji. Dzięki takiemu rozwiązaniu  
otrzymują  Państwo współpracę z Partnerem, który dobrze dba o Państwa interesy

CONSULTING I DORADZTWO BIZNESOWE

ZAKRES:
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• stały dostęp do konsultacji z naszym Doradcą biznesowym

• trafne zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i tańsze szkolenia dla pracowników i 
kadry menedżerskiej 

• wsparcie podczas rozmów i negocjacji z Klientem biznesowym

CONSULTING I DORADZTWO BIZNESOWE

ZAPEWNIAMY:
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• zidentyfikujemy symptomy kryzysu

• pomożemy w opracowaniu planu wyjścia z sytuacji kryzysowej,

• nauczymy, jak komunikować się w firmie w sytuacji kryzysowej

• podpowiemy jak łagodzić negatywne skutki kryzysu

CONSULTING I DORADZTWO BIZNESOWE

Bezpieczne zarządzanie sytuacją  kryzysową 
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CONSULTING I DORADZTWO BIZNESOWE_przykład
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Doradztwo biznesowe i konsultacje w procesie negocjacji, m.in.. w zakresie stosowania 

technik negocjacyjnych, planowania strategii,  komunikacji  

Forma konsultacji:

Spotkania bezpośrednie , rozmowy telefoniczne, spotkania online

Koszt 1 godziny konsultacji:

W cenie: ewentualny dojazd trenera



Prowadzący: 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 TVN, TVP 1, TVP 2, TV Polsat 

Biznes. Pomysłodawca, realizator i prowadzący cykl programów  

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

Prowadzący: Dr Dariusz Tarczyński
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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. 

Prowadzący: Dr Dariusz Tarczyński
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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, 

PKN Orlen, 

Polskie Linie Lotnicze LOT, 

PZU, 

Słuchmed, 

Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.,  

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

Gdańsk, 

Urząd Miasta Łodzi, 

Urząd Miasta Lublin, 

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski, 

Volkswagen Polska, Volvo. 

Prowadzący: Dr Dariusz Tarczyński

Prowadził szkolenia m in. dla: 
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Zaufali nam:
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URZĄD MIASTA 
SKIERNIEWICE

URZĄD MIASTA 
PIOTRKOWA

TRYBUNALSKIEGO

URZĄD MIASTA 
LUBLINA

URZĄD MIASTA 
ŁODZI


