Leadership School

8 kwietnia 2019 r., Warszawa

DZIEŃ
Z MENTOREM
ROBERT KROOL
Uważność, a dowodzenie
przez właściwe decyzje.
Uważność, a logika
postępowań względem
barier wewnętrznych
i zewnętrznych.

WIĘCEJ NA WWW.LANGAS.PL / tel: 22 696 80 20
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DZIEŃ Z MENTOREM
Szanowni Państwo
Mentorat, to wg nas najbardziej sprawdzone narzędzie
rozwoju człowieka. Przez tysiąclecia, było osią kształcenia
lekarzy, rzemieślników, sędziów, dowódców, przyszłych
królów oraz decydentów. Nie wymaga zaangażowania
sprzętu i technologii, a skok rozwojowy następuje stosunkowo
szybko. Oczywiście istnieją dwa warunki: nasza wewnętrzna
gotowość i to, że znajdziemy mentora z prawdziwego
zdarzenia! Zapraszamy na spotkanie z mentorem, który od 25
lat buduje konkretną
obﬁtość
u decydentów,
przy
jednoczesnym zachowaniu ich wewnętrznej spójności.
.
Robert Krool jest jednym z najbardziej doświadczonych, ale
i dyskretnych mentorów w Polsce i Europie. Jego klienci to
przede wszystkim: Polacy, Niemcy, Holendrzy, Szwajcarzy,
Duńczycy, Izraelczycy, Austriacy a także kilka rodzin królewskich.
Niektórych klientów obsługuje od 20 lat, a kilkoro z nich operuje
ﬁrmami z listy „Fortune Global 500".
.
Jeśli masz już dosyć naiwnych programów rozwojowych, jeśli
nie działają na Ciebie spędy motywacyjne NLP i chciałbyś
poczuć od jakiego poziomu mentoringowego startują ludzie
z Fortune 1000 i w którą stronę najtęższe głowy kształcą
swoich następców, zapraszamy Cię na „Dzień z Mentorem”.
Będzie to dla Ciebie prawdopodobnie jedno z trudniejszych
spotkań, albowiem prawdziwy Mentor jest jak lustro…

Program, podczas którego poczujesz,
jakiego skoku rozwojowego
doświadczają i na czym się
koncentrują największe głowy
biznesu w Polsce i Europie.
Jeśli masz już dosyć naiwnych
programów rozwojowych
i chciałbyś poczuć od jakiego
poziomu mentoringowego startują
ludzie z Fortune 1000 i w którą

.

stronę najtęższe głowy kształcą
swoich następców, zapraszamy
Cię na „Dzień z Mentorem”

Zarezerwuj miejsce już dziś,
Magdalena Modzelewska – Kaczmarczyk
m.kaczmarczyk@langas.pl, 22 696 80 20

langas.pl | Zgłoś udział w programie: wypełnij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 22 696 80 20
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DZIEŃ Z MENTOREM
UWAŻNOŚĆ, A DOWODZENIE PRZEZ WŁAŚCIWE DECYZJE.
UWAŻNOŚĆ, A LOGIKA POSTĘPOWAŃ WZGLĘDEM BARIER
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH.

- Jeśli chciałbyś zostać sprowokowany do głębszych wniosków
niż wynika to z tradycyjnego kształcenia liderów,
- jeśli jesteś ciekawy konkluzji Roberta Kroola z kilkudziesięciu
lat pracy z czołowymi głowami biznesu w Polsce i Europie,
- jeśli chcesz poczuć co stanowi bazę kształcenia elit z przed
5000 lat i dowiedzieć się dlaczego zmysł widzenia
geometrycznego był tak istotny na Akademii Platońskiej,
- jeśli chcesz zobaczyć jakie są efekty spędzenia kilku
intensywnych godzin z jednym z najlepszych mentorów
w Europie,
zapraszam Cię na spotkanie z mentorem, spotkanie, które
prowokuje, wyostrza, poszerza perspektywę.
Miejsce: Warszawa
MsMermaid - Conference Center at The TIDES
ul. Wioślarska 8 www.msmermaid.pl

O MENTORZE:

ROBERT KROOL – mentor, reżyser strategii
w 50 projektach wdrożenia użytecznych
zmian organizacyjnych, przeprowadził ponad
10 tys. godzin sesji mentoringowych,
uczestniczył w decyzjach biznesowych wartych
łącznie ponad 5 mld PLN. Przez czytelników
nazywany Alchemikiem, przez klientów
„mistrzem intelektualnej prowokacji”. fundator
i prezes zarządu Fundacji LifeSkills, współzało
-życiel Liceum LifeSkills w Warszawie.
Autor 8 książek, w jego seminariach wzięło
udział ponad 600 tys. decydentów. Robert Krool
jest jednym z najbardziej doświadczonych, ale
i dyskretnych mentorów w Polsce i Europie. Jego
klienci to przede wszystkim: Polacy, Niemcy,
Holendrzy, Szwajcarzy, Duńczycy, Izraelczycy,
Austriacy, a także kilka rodzin królewskich.
Niektórych klientów obsługuje od 20 lat, a kilkoro
z nich operuje ﬁrmami z listy „Fortune Global 500".

langas.pl | Zgłoś udział w programie: wypełnij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 22 696 80 20
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PROGRAM - 8 kwietnia 2019 r.
9.30 - 10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie zajęć
5 TYS. LAT KSZTAŁCENIA ELIT. CZY SĄ JAKIEŚ WNIOSKI?
-

Archetyp analizy transakcyjnej, a manowce nowomowy...
Być na całej skali - a złoty środek i inne mitologie...
„Droga niewybrana”, czyli coś co zdarza się samo...
Jaki związek mają archetypy z zadawaniem właściwych pytań?
Zdolności mentalne liderów w starożytności i dziś
W codzienności rozgrywają się największe mikro bitwy. Czym są?

INDEKS UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH
-

Czym dokładnie są, jak je zmierzyć i jak je rozwijać?
Konsekwencje zmysłów zaburzonych emocjami...?
Kiedy i kto naciska właściwe oraz niewłaściwe guziki?
Jednostki wyjątkowe, nieprzeciętne wyniki i minimalne, decydujące
różnice...
Podjąłeś ważną decyzję? Zdeﬁniuj następny krok…? A dwa kolejne…?

PROBLEMY WZROSTU NA DRODZE DO WŁAŚCIWEJ STRATEGII
-

Rozciąganie perspektywy i wpisywanie życia w szerszy kontekst
Kryzysy wieku u kobiety i mężczyzny… a właściwe dylematy?
Czym są kryteria właściwych decyzji?
Strategie urojone - w jakim kierunku prowadzą?
Doświetlanie soﬁzmatów w decyzjach
Kiedy pojawiają się nowe wątki rynkowe, a kiedy anomalia?
Przenikliwość, czujność, pomysłowość… wiesz coś o tym?

TAJEMNICE MENTORATU - INICJATYWY STRATEGICZNE
I WYPRACOWYWANIE STRATEGII NOWYCH MARŻ
-

Kluczowe momenty w życiu liderów
Łączenie strategii i trendów z rzeczywistymi sytuacjami
Portfel właściwych decyzji do wzięcia w rękę
Ku właściwym marżom! A potem ku innowacjom...

o warsztatach z Robertem
U jednych budzi niepokój, a innych budzi ze snu…
dr Adam Mokrysz , prezes zarządu Grupy MOKATE
Krool powinien być przepisywany w dużych organizacjach
na receptę! Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu
Raiﬀeisen-Leasing Polska S.A.
„To zdecydowanie jeden z najcenniejszych coachów,
doradców..." prof. Krzysztof Opolski, szef Wydziału
Nauk Ekonomicznych UW
Merytoryka, cięte riposty, lateralne podejście do zjawisk
organizacyjnych i celne wskazówki oraz niestety: duży talent
krasomówczy. To może znokautować niejedną osobę…
Krzysztof Grzebyk, doradca zarządu międzynarodowego
ubezpieczyciela
Prezentowane przez Roberta tezy przysparzają zastępy
biurokratów i przeciętniaków o ból głowy. W branży
postrzegany jest jako postać kontrowersyjna, nietuzinkowa,
ale wyrazista; z zawiścią, a czasem z uznaniem jest określany
mianem cesarza racjonalizmu przywódczego.
mec. Piotr Krajewski, specjalista ds. bezpieczeństwa,
były prezes ACFE Polska
[Spotkania z Kroolem to] seria ciosów w splot i podbródek,
a potem… strzał w skroń: siarczyste przebudzenie!
Adrian, szef ryzyka w zagranicznym banku
Jeśli istnieje tajna broń, to u nas nazywa się ona Krool.
Czasem dodajemy do niej epitet: doradca strategiczny.
Marcin, dyrektor zarządzający międzynarodowej
grupy produkcyjnej
…świetne wyczucie ludzi, okoliczności, bardzo inspirująca
osobowość, a to ważne w dzisiejszym świecie klonów,
naśladowców, ludzi nijakich.” Bogdan Młynarczyk, CEO
at GEODIS Polska

15.00 Lunch
16.00 Zakończenie

langas.pl | Zgłoś udział w programie: wypełnij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 22 696 80 20

Langas Group
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
www.langas.pl | langas@langas.pl
Tel: (22) 696 80 20 | Fax: (22) 355 24 08

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie na numer fax.: (22) 355 24 08
lub adres e-mail: szkolenia@langas.pl

DZIEŃ Z MENTOREM
ROBERT KROOL
8 kwietnia 2019 r., WARSZAWA

Prześlij zgłoszenie do
18 marca 2019 r.,
a otrzymasz 200 PLN rabatu!

Zgłoszenie do 18.03.2019

1870 PLN 1670 PLN + 23% VAT

Zgłoszenie od 19.03.2019

1870 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
· uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
· materiały szkoleniowe, certyﬁkat
· obiad, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez
Langas Group Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa,
NIP:532-159-55-77 w celu dostarczania informacji handlowych drogą
elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne
i może być w każdym czasie cofnięte.
Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z
wykorzystaniem przez Langas Group Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska
8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77 w celach handlowych i
marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz z art. 172 ustawy prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.). Wyrażenie
zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

...............................
podpis

FAKTURA
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:
.................................................................................................
Upoważniamy ﬁrmę Langas Group do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.
Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 21
dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w
wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w
terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie
zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości
zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie
pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną
osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z
przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania
szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam,
że jestem upoważniony (-na) przez ﬁrmę do podpisania
formularza.

...............................
data i pieczęć

