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Firma szkoleniowa Human Skills 

Personal branding 
 
 

Opinie o Szkoleniu:   
 
„Najbardziej przydatna treść szkolenia dotycząca mówienia o swoich 
osiągnięciach z zaznaczeniem wartości dla przyszłego pracodawcy; 
Rozmowa o sobie i o swoich osiągnięciach;  Elevator speech, dress code.” 

„Bardzo potrzebne szkolenie, polecam każdej osobie. Iwona sprawnie 
przedstawia zasady budowania profesjonalnego wizerunku. Nawet 
nie zdawałem sobie sprawy, że na tyle elementów należy zwracać uwagę. 
Na pewno skorzystam z każdej rady. Wszystko wydaje się takie łatwe, 
ale dzięki ćwiczeniom u Iwony już wiem, że to nie jest takie łatwe. Poznałem 
narzędzia i mam plan działania jak budować swoją pozycję w firmie.” 

„Trenerka była bardzo dobrze przygotowana i charyzmatyczna. Właśnie 
takie osoby powinny prowadzić szkolenia o marce osobistej.” 
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DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ: 
 
✓ Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 

2019r., 2021r. oraz 2022r.  
✓ Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. 
✓ Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 
✓ Co roku nasze usługi szkoleniowe są weryfikowane oraz certyfikowane przez DEKRĘ. 
✓ Jesteśmy Firmą  Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00243/2014. 
✓ Jesteśmy firmą współpracująca z Extended DISC, FRIS oraz Insight Discovery. MTQ, ILM 72. 
✓ Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe oraz mentoringowe: 
✓ Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz oceny 360. 
✓ Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu. 
✓ Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb 

naszych Klientów. 
✓ Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać 

możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach. 
✓ Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad kompetencjami pozwala 

sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców. 
 
Jako firma cenimy przede wszystkim: 
 
✓ Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług. 
✓ Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów. 
✓ Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe. 
✓ Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.  
 

 

 

 

 

  

 

http://www.humanskills.pl/
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OPIS SZKOLENIA  

Szkolenia wizerunkowe to jedna z najlepszych inwestycji we własny rozwój. Personal branding, 
czyli budowanie osobistej marki ma w dzisiejszych czasach tak wielkie znaczenie, ponieważ 
w szumie codziennych informacji trudno zwrócić na siebie uwagę, wyróżnić się z tłumu 
i skuteczne przekazać otoczeniu informacje o naszym potencjale i możliwościach. To między 
innymi z tego powodu aktualnie największą popularnością cieszą się wszelkie zorientowane 
na kreowanie wizerunku profesjonalne szkolenia. Wystąpienia publiczne, obecność w social 
media, spotkania biznesowe czy rozmowa o pracę to sytuacje, w których bardzo dużą rolę 
odegrać może to, w jaki sposób odbierają nas nasi rozmówcy. Każdy, kto chce skutecznie 
poinformować klienta, szefa czy przyszłego pracodawcę o swojej wartości, musi posiąść 
zdolność skutecznego komunikowania swoich atutów i poznać reguły świadomego budowania 
własnej marki. To właśnie jest głównym celem otwartego kursu „Personal branding – 
budowanie marki profesjonalisty”. 
 
Oferowane przez nas szkolenia poświęcone skutecznym strategiom wizerunkowym to 
profesjonalne kursy zaprojektowane przez doświadczonych specjalistów z takich dziedzin jak 
personal branding, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Szkolenie „Personal branding – 
budowanie marki profesjonalisty” dzięki temu ma kompleksowy charakter i pozwala rozwijać 
wiele użytecznych współcześnie umiejętności. W toku warsztatu nauczysz się m.in. definiować 
własne mocne strony i odpowiednio o nich informować, umiejętnie kreować wizerunek 
specjalisty w swoje branży, budować pewność siebie i prowadzić profesjonalne wystąpienia 
publiczne. Kurs otwarty „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” to kurs 
nastawiony na praktyczny trening. Będziemy pogłębiać Twoją wiedzę z wielu dziedzin życia, 
by następnie nauczyć Cię, jak z niej korzystać, by przełożyć zdobytą wiedzę na świadome 
i skuteczne kreowanie własnego wizerunku. Szkolenie postaramy się również dopasować 
do specyfiki Twojej pracy, wyznaczonych przez Ciebie celów i priorytetów. Pod naszą opieką 
przejdziesz maksymalnie dopasowany do Twoich rzeczywistych potrzeb szkoleniowych kurs 
kreowania wizerunku. Przygotowane przez nas otwarte szkolenia z kreowania wizerunku oferują 
ponadto wiele swobody – wybierając prezentowany kurs, możesz zdecydować, w jakich 
okolicznościach i na jakich zasadach będziesz prowadzić swój trening. W naszym katalogu 
znajdziesz zarówno stacjonarne kursy wizerunkowe, jak i zdalne szkolenia, których tematem 
jest personal branding, autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych. Szkolenie „Personal 
branding – budowanie marki profesjonalisty” dostępne jest również dla naszych Klientów jako 
zamknięte szkolenie. Kreowanie własnego wizerunku możesz ponadto rozpocząć w naszej szkole, 
korzystając ze specjalnych dofinansowań, np. z KFS lub BUR. 
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CELE I KORZYŚCI 

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia wizerunkowe to nowoczesne i nastawione 
na wszechstronny rozwój szkolenia. Wystąpienia publiczne, autoprezentacja, osobista marka 
są we współczesnych realiach niezbędnym elementem rozwoju osobistego i kariery. Z myślą 
palących potrzebach osób, które pragną świadomie kierować swoim losem i osiągać ambitne 
cele, nasi trenerzy opracowali specjalny program szkoleniowy, którego tematami są budowanie 
marki osobistej, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Szkolenie „Personal branding – 
budowanie marki profesjonalisty”, o którym mowa, to intensywny trening kompetencji 
interpersonalnych, autoprezentacji, asertywności, elementarnych reguł savoir-vivre, dress-
code oraz umiejętności, których wymagają profesjonalne wystąpienia publiczne. Kurs 
otwarty poświęcony strategii budowania własnego wizerunku nauczy się budować moc 
osobistej marki w kontakcie bezpośrednim i w social media, umocni Twoją pewność siebie 
i wyposaży w narzędzia kontrolowania przekazu, który kierujesz do swojego otoczenia 
w pracy i w życiu prywatnym. Dowiesz się też dokładnie podczas warsztatu, na czym w praktyce 
polega kreowanie własnego wizerunku. Szkolenie „Personal branding – budowanie marki 
profesjonalisty” nie prezentuje zbędnej wiedzy i unika niepotrzebnego teoretyzowania – wiedza, 
którą od nas otrzymasz, ma pomóc Ci rozwiązywać realne problemy. Prezentowany kurs 
kreowania wizerunku organizujemy we współpracy z doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną 
kadrą trenerską, która od lat z sukcesami prowadzi wyspecjalizowane warsztaty 
z autoprezentacji i profesjonalne szkolenia z kreowania wizerunku. Możesz więc mieć pewność, 
że o efektywność Twojego treningu zadbają perfekcyjnie przygotowani do swojej roli trenerzy, 
którzy doskonale wiedzą czym są personal branding, skuteczna komunikacja, autoprezentacja i 
sztuka wystąpień publicznych. Szkolenie „Personal branding – budowanie marki 
profesjonalisty” organizujemy w dwóch wygodnych wariantach i to od Ciebie zależy, w jakiej 
formie przejdziesz swoje szkolenie. Kreowanie własnego wizerunku możesz rozpocząć w Human 
Skills zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online, wybierając jeden z wielu przygotowanych 
przez nas terminów. 
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CO OFERUJĄ NASZE SZKOLENIA WIZERUNKOWE „PERSONAL BRANDING – 
BUDOWANIE MARKI PROFESJONALISTY”? 

Przygotowany przez nas kurs poświęcony strategii wizerunkowej ma charakter praktycznego 
szkolenia. Wystąpienia publiczne, rozmowy o pracę, negocjacje z klientami czy starania o awans 
wymagają opanowania wielu konkretnych umiejętności związanych z komunikacją werbalną 
i niewerbalną, autoprezentacją, kontrolowaniem emocji, stosownym ubiorem i adekwatnym 
do sytuacji sposobem zachowania. W czasie warsztatu „Personal branding – budowanie marki 
profesjonalisty” nauczymy Cię poprzez konkretne ćwiczenia, jak opanować arkana trudnych 
i pełnych niuansów dziedzin, jakimi są efektywna komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia 
publiczne. Szkolenie z personal brandingu da Ci szansę doskonalenia umiejętności i kompetencji 
pod okiem doświadczonych fachowców, którzy doskonale wiedzą, jak prezentować własne atuty, 
argumentować, odmawiać itp. i rozumieją, jak jakie trudności mogą sprawiać ważne spotkania 
i wystąpienia publiczne. Kurs otwarty „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” 
prezentuje ponadto wszystkie sprawdzone reguły, dzięki którym możliwe jest świadome 
kreowanie własnego wizerunku. Szkolenie podejmuje również takie tematy jak savoir-vivre, 
pewność siebie, asertywność, autentyczność i wiele, wiele innych. 

Kurs kreowania wizerunku i budowania marki profesjonalisty pozwoli Ci zdobyć rzetelną 
wiedzę o: 

• Zasadach przygotowania się do elevator pitch. 
• Zasadach budowania wizerunku zgodnego z własną marką. 
• Zasadach budowania wizerunku osoby kompetentnej i profesjonalisty w swojej 

branży. 
• Zasadach komunikacji własnej marki w organizacji. 
• Technikach zwiększania poczucia pewności siebie. 
• Zasadach dyplomatycznej asertywności. 
• Koncepcji „tańca społecznego”. 
• Technikach PR (m.in. metodologia Simona Sinka, model GROW, EPU, RTB, analiza 

SWOT). 
• Elementarnych zasadach dress-code i savoir-vivre. 
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Szkolenie „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” doskonali praktyczne 
umiejętności: 

• Definiowania siebie jako marki. 
• Wystąpienia elevator pitch. 
• Kreowania wizerunku profesjonalisty w swojej branży. 
• Definiowania własnych silnych kompetencji. 
• Mówienia o swoich obszarach do rozwoju. 
• Budowania prezentacji własnej osoby zgodnie z celem spotkania, prezentacji czy też 

wystąpienia. 
• Zwiększania swojej efektywności osobistej i zawodowej. 

  

Otwarte szkolenia z kreowania wizerunku pogłębiają cenne kompetencje związane z: 

• Autoprezentacją. 
• Komunikacją interpersonalną. 
• Pewnością siebie i asertywnością w kontaktach biznesowych. 
• Efektywnością osobistą. 

 
Kurs „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” wyposaża Kursantów we 
wszechstronną wiedzę z takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna, efektywność osobista 
czy sztuka wystąpień publicznych. Szkolenie ma ponadto bardzo użyteczny charakter – 
kładziemy nacisk na indywidualizację treści i metod nauczania oraz praktyczne szkolenie. 
Kreowanie własnego wizerunku łączymy w toku szkolenia z treningiem kompetencji niezbędnych 
do osiągania sprawności i efektywności w sferze zawodowej i prywatnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 

Strona | 6 

PROGRAM SZKOLENIA PERSONAL BRANDING – BUDOWANIE MARKI 
PROFESJONALISTY  – KURS ONLINE 
 
Szkolenia wizerunkowe w trybie online organizujemy w pokojach wirtualnych tworzonych 
w popularnych serwisach internetowych Clickmeeting i Zoom. Formuła online to wyjątkowo 
atrakcyjna i komfortowa forma szkolenia – wystąpienia publiczne, komunikację interpersonalną 
i świadomą prezentację swoich mocnych stron można w toku zdalnego warsztatu trenować 
z dowolnego miejsca i bez konieczności podróżowania do firmy szkoleniowej. W czasie kursu 
„Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” będziemy doskonalić praktyczne 
kompetencje i umiejętności z obszaru personal branding, autoprezentacja i wystąpienia 
publiczne – szkolenie z tego powodu wykorzystuje przede wszystkim różnorodne nowoczesne 
aktywizujące metody i techniki nauczania oraz ćwiczenia. Zgodnie z zasadami cyklu Kolba 
oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning uczymy na warsztacie poprzez doświadczanie 
i działanie, jak komunikować otoczeniu osobisty potencjał, budować zaufanie, wzbudzać 
sympatię i zainteresowanie, radzić sobie w trudnych sytuacjach czy prowadzić profesjonalne 
wystąpienia publiczne. Kurs kreowania wizerunku „Personal branding – budowanie marki 
profesjonalisty” ma charakter zindywidualizowanego programu szkoleniowego, dlatego 
wszystkie organizowane przez nas zdalne i stacjonarne szkolenia z kreowania rozpoczynają się 
wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu. Prezentowany warsztat 
z personal brandingu to jednodniowe szkolenie skoncentrowane na treningu wielu różnych 
umiejętności, których opanowania wymaga skuteczna autoprezentacja, efektywność osobista 
czy sztuka wystąpień publicznych. Szkolenie „Personal branding – budowanie marki 
profesjonalisty” kończy się opracowaniem przez Kursantów osobistych planów działania i 
zdefiniowaniem obszarów wymagających rozwoju. Trener prowadzący warsztat może 
zainteresowanym Kursantom polecić dodatkowo odpowiednie do ich potrzeb uzupełniające 
szkolenie. Kreowanie własnego wizerunku oraz osobisty plan działania Uczestnicy kursu mogą 
również skonsultować z trenerem podczas specjalnej nieodpłatnej sesji e-mentoringu. E-
konsultacje są dostępne po ustaleniu z ekspertem, a Kursanci mogą z nich korzystać w ciągu 30 
dni od chwili ukończenia szkolenia z personal brandingu. 
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ONLINE „PERSONAL BRANDING – 
BUDOWANIE MARKI PROFESJONALISTY” 
 
Szkolenie: Personal Branding – budowanie marki profesjonalisty. Jak budować wizerunek 
profesjonalisty wewnątrz organizacji i nie tylko? 
Zdalne szkolenia wizerunkowe to jednodniowe warsztaty. Każdy z Uczestników zajęć przed 
rozpoczęciem kursu otrzyma link z dostępem do opłaconego szkolenia. Wystąpienia publiczne, 
elevator speech, zarządzanie marką osobistą w serwisach społecznościowych będziemy 
trenować poprzez różnorodne ćwiczenia praktyczne, którym towarzyszyć będą analizy 
przypadków, dyskusje i mini wykłady prezentujące kluczowe koncepcje i zagadnienia z takich 
dziedzin jak strategie wizerunkowe, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Szkolenie „Personal 
branding – budowanie marki profesjonalisty” składa się z 4 modułów poświęconych rozwijaniu 
kompetencji i umiejętności, których opanowanie jest niezbędne do osiągnięcia biegłości 
w sferach kluczowych dla działań z zakresu personal branding: narzędzia wykorzystywane 
do budowania marki osobistej, zasady budowania wizerunku profesjonalisty, reguły zarządzania 
wizerunkiem w social media, wystąpienia publiczne. Kurs online kończy się przygotowaniem 
przez Uczestników warsztatu indywidualnych planów działania, których tematem jest kreowanie 
własnego wizerunku. Szkolenie realizujemy standardowo według widocznego poniżej programu. 
Prezentowany kurs kreowania wizerunku zaplanowaliśmy na 7 godzin zegarowych, a jego 
pierwszym etapem jest weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, która ma 
decydujący wpływ na finalną postać programu konkretnego szkolenia z kreowania wizerunku. 
Kursanci zapisani na prezentowany warsztat online otrzymają od nas pakiet bezpłatnych 
materiałów szkoleniowych, które podsumowują i systematyzują wiadomości z takich dziedzin jak: 
personal branding, zarządzanie marką osobistą, autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych. 
Szkolenie gwarantuje również Kursantom dostęp do bezpłatnych e-konsultacji z trenerem po 
ukończeniu kursu. 
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09:00 – 09:30 
Rozpoczęcie kursu. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb Uczestników warsztatu z zakresu 
budowania marki w organizacji. 
 
09:30 – 10:30 
Moduł I. Personal Branding. Fundamenty budowania marki osobistej 

• Elevator speech – jak zachęcić drugą osobę do kontaktu z nami i jak mówić o swoich 
osiągnięciach językiem korzyści (indywidualne wystąpienia Uczestników). Omówienie 
wraz z rekomendacjami. 

• Dlaczego budowanie własnej marki w organizacji jest skuteczną drogą do sukcesów 
zawodowych? Omówienie roli strategii budowania własnej marki w organizacji. 

• Jakie są najczęstsze błędy w budowaniu osobistej marki pod kątem zachowania, 
wizerunku, ubrań, informacji w social media? Case study. 

• Twój wizerunek w miejscu pracy – jak dbać o swój wizerunek w miejscu pracy? Jakie 
komunikaty wysyłasz otoczeniu poprzez swój wygląd i zachowanie? 

• Powody, dla których warto inwestować w budowanie marki osobistej. 
 
10:30 – 10:40 Przerwa 
 
10:40 – 12:30 
Moduł II. Personal Branding. Wybrane narzędzia do budowania marki osobistej 

• Elementy składowe marki osobistej. Arkusz koło marki. 
• Twoje potencjalnie mocne strony i obszary do rozwoju na bazie profilu koloru osobowości. 
• Jak system wartości, autentyczność i spójność mają wpływ na budowanie własnej marki? 

Arkusz wartości. 
• Siły hamujące związane z budowaniem własnej marki w organizacji, czyli jak wzmocnić 

swoją pewność siebie i asertywność? Arkusz przekonań na swój temat. 
• Jak wyróżnić się na tle innych silnych marek? – Twoje osobiste EPU. 
• Siły wspierające w zakresie budowania własnej marki w organizacji, czyli jak uczyć się 

od lepszych od siebie bez utraty własnej autentyczności – benchmarking. 
• Budowanie przewagi konkurencyjnej a współpraca zespołowa – jak być ekspertem 

w swojej dziedzinie bez naruszania postrzegania marki współpracowników? 
• Jak ocenić swój potencjał zawodowy? – mocne strony i obszary do rozwoju. Arkusz 

kompetencji. 
• Jak ocenić oczekiwania pracodawcy względem stanowiska, na jakim pracujemy lub 

chcemy pracować? Arkusz kompetencji. 
 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa 
 
13:10 – 14:40 
Moduł III. Personal Branding. Świadome kreowanie wizerunku 

• Jak w codziennej pracy przedstawiać swoje osiągnięcia, kompetencje i doświadczenie? 
Sposoby wyróżnienia się podczas spotkań, wystąpień, prezentacji oraz w mediach 
społecznościowych. 

• Zasady kreowania wizerunku profesjonalisty – jak wyglądać profesjonalnie w każdej 
sytuacji zawodowej? 

• Kryzysowe sytuacje i błędy – jak je przekuć w sukces? Praca na przykładach. 
 
14:40 – 14:50 Przerwa 
 
14:50 – 15:40 
Moduł IV. Personal Branding. Strategia działania 

• Do czego są nam potrzebne social media w kontekście budowania wizerunku? 
(Facebook/Instagram/LinkedIn/Twitter/YouTube). 

• Jak (nie) budować swojej marki w sieci (social media)? 
• Przygotowanie planu działania pod kątem indywidualnej strategii kreowania marki 

osobistej. 
 
15:40 – 16:00 
Zakończenie szkolenia. Podsumowanie treści prezentowanych przez szkolenie. Kreowanie 
własnego wizerunku Kursanci będą mogli kontynuować dzięki opracowanym w toku zajęć 
planom działania definiującym cele i priorytety osobistej strategii wizerunkowej oraz obszary 
wymagające rozwoju. 

  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 

Strona | 10 

PROGRAM SZKOLENIA PERSONAL BRANDING – BUDOWANIE MARKI 
PROFESJONALISTY – KURS STACJONARNY 
 
Szkolenia wizerunkowe w trybie stacjonarnym organizowane są na terenie naszego centrum 
szkoleniowego w samym sercu Warszawy. W naszej siedzibie zapewniamy naszym gościom 
idealne warunki do szkolenia – wystąpienia publiczne, użycie instrumentów budowania marki 
osobistej i zarządzanie wizerunkiem można u nas trenować w przyjaznej atmosferze, pod 
fachową opieką doświadczonych ekspertów, których specjalnością są personal branding, 
komunikacja społeczna, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Szkolenie stacjonarne 
„Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” to teoretyczno-praktyczny warsztat 
opracowany zgodnie z zasadami cyklu Kolba i regułami modelu Activity Based Learning, 
podczas którego Kursanci będą mieli okazję ćwiczyć różne umiejętności kluczowe dla procesu 
budowania marki profesjonalisty, w tym m.in. elevator speech, autoprezentację w social 
media i wystąpienia publiczne. Kurs ma na celu przygotowanie Kursantów do opracowania 
i wdrożenia indywidualnych planów działania, których tematem jest świadome kreowanie 
własnego wizerunku. Szkolenie „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” 
realizowane jako warsztat stacjonarny trwa 1. dzień. Standardowy kurs kreowania wizerunku 
składa się z 4 modułów, które poprzedza rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników 
warsztatu. Wyniki tej diagnozy posłużą następnie trenerom do optymalizacji programu 
konkretnego szkolenia z kreowania wizerunku. Na życzenie Kursantów w czasie podsumowania 
warsztatu trener może wspomóc Uczestników rekomendacjami dotyczącymi uzupełniających 
warsztatów, których tematem jest np. autoprezentacja, efektywność osobista czy sztuka 
wystąpień publicznych. Szkolenie „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” 
zapewnia Kursantom dodatkowo dostęp do bezpłatnych e-konsultacji z trenerem prowadzącym 
szkolenie. Kreowanie własnego wizerunku oraz osobisty plan działania Uczestnicy zajęć mogą 
omówić z ekspertem na sesjach e-mentoringu w ciągu 30 dni od ukończenia kursu. Termin 
i szczegóły spotkania należy umówić z trenerem. 
 
 
 
 
 
 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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RAMOWY PROGRAM STACJONARNEGO SZKOLENIA „PERSONAL BRANDING – 
BUDOWANIE MARKI PROFESJONALISTY” 
 
Kurs: Personal Branding – budowanie marki profesjonalisty. Jak budować wizerunek 
profesjonalisty wewnątrz organizacji i nie tylko? 
Stacjonarne szkolenia wizerunkowe trwają 1. dzień, a organizowane są w naszym warszawskim 
centrum szkoleniowym. Warsztat „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” 
realizujemy według umieszczonego poniżej programu szkolenia. Wystąpienia publiczne, 
narzędzia kreowania wizerunku i zarządzania marką osobistą możemy jednak trenować w 
odmienny sposób, jeśli taką konieczność ujawni weryfikacja potrzeb szkoleniowych 
przeprowadzona na początku warsztatu. Praktycznemu treningowi konkretnych umiejętności z 
zakresu personal branding towarzyszyć będą eksperckie wykłady prezentujące wiadomości z 
takich obszarów jak komunikacja interpersonalna, kreowanie wizerunku w social media, 
autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Szkolenie stacjonarne poświęcone budowaniu marki 
osobistej złożone jest z 4 modułów wzbogaconych adekwatnymi do danego zagadnienia 
ćwiczeniami praktycznymi umiejętności, których opanowania wymagają profesjonalnie 
wdrażane strategie wizerunkowe, prezentacje, komunikacja w sieci i wystąpienia publiczne. Kurs 
– kreowanie własnego wizerunku „Personal branding – budowanie marki profesjonalisty” trwa 
minimum 7 godzin z przerwami. Wszystkim Kursantom zapewniamy poczęstunek dostępny w 
porze przerwy śniadaniowej, dwudaniowy obiad w jednej z lokalnych restauracji oraz komplet 
materiałów szkoleniowych, których tematem jest świadome budowanie marki osobistej, 
komunikacja, autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych. Szkolenie kończy się 
opracowaniem przez Uczestników zajęć indywidualnych planów działania oraz zdefiniowaniem 
osobistych celów dalszego rozwoju. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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09:00 – 09:30 
Rozpoczęcie szkolenia. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów z zakresu budowania marki 
w organizacji oraz omówienie celów kursu. 
 
09:30 – 10:30 
Moduł I. Personal Branding. Fundamenty budowania marki osobistej 

• Jak zachęcić do kontaktu z nami i jak mówić o własnych osiągnięciach językiem korzyści 
(elevator speech – indywidualne wystąpienia Kursantów). Omówienie wraz 
z rekomendacjami trenerskimi. 

• Budowanie osobistej marki w organizacji jako skuteczna droga do sukcesów 
zawodowych. Omówienie roli strategii budowania marki osobistej w organizacji. 

• Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu osobistą marką (pod kątem wizerunku, 
zachowania, ubioru, przekazu w social media) Case study. 

• Jak dbać o swój wizerunek w miejscu pracy? Jakie komunikaty wysyłasz poprzez wygląd i 
zachowanie? 

• Dlaczego warto inwestować w budowanie marki osobistej? 
 
10:30 – 10:40 Przerwa 
 
10:40 – 12:30 
Moduł II. Personal Branding. Wybrane narzędzia do budowania osobistej marki 

• Składowe osobistej marki. Arkusz koło marki. 
• Potencjalnie mocne strony i obszary do rozwoju Kursantów na podstawie profilu koloru 

osobowości. 
• W jaki sposób system wartości, spójność i autentyczność wpływają na kreowanie marki 

osobistej? Arkusz wartości. 
• Jak wzmocnić swoją asertywność i pewność siebie? – Siły hamujące związane 

z budowaniem marki osobistej w organizacji. Arkusz przekonań na własny temat. 
• Twoje osobiste EPU (jak wyróżnić się na tle innych silnych marek?). 
• Jak uczyć się od lepszych od siebie bez utraty własnej autentyczności 

– benchmarking (siły wspierające w zakresie budowania własnej marki w organizacji). 
• Współpraca zespołowa a budowanie przewagi konkurencyjnej – jak być ekspertem 

w swojej dziedzinie bez naruszania postrzegania marki współpracowników? 
• Mocne strony i obszary do rozwoju, czyli jak ocenić własny potencjał zawodowy? Arkusz 

kompetencji. 
• Jak ocenić oczekiwania pracodawcy względem stanowiska, na jakim pracujemy lub 

chcemy pracować? Arkusz kompetencji. 
 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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12:30 – 13:10 Przerwa na obiad 
 
13:10 – 14:40 
Moduł III. Personal Branding. Świadome kreowanie wizerunku 

• W jaki sposób przedstawiać swoje osiągnięcia, doświadczenie i kompetencje 
w codziennej pracy? Sposoby wyróżnienia się podczas wystąpień, spotkań, prezentacji 
oraz w social media. 

• Reguły budowania wizerunku profesjonalisty – jak profesjonalnie prezentować się 
w każdej zawodowej sytuacji? 

• Błędy i kryzysowe sytuacje – jak przekuć je w sukces? Praca z przykładami. 
 
14:40 – 14:50 Przerwa 
 
14:50 – 15:40 
Moduł IV. Personal Branding. Strategia działania 

• W jaki sposób social media mogą być przydatne w kontekście budowania wizerunku? 
(LinkedIn/Instagram/Facebook/YouTube/Twitter). 

• Jak (nie) budować własnej marki w sieci (mediach społecznościowych)? 
• Przygotowanie osobistego planu działania dopasowanego do indywidualnej strategii 

budowania własnej marki. 
 
15:40 – 16:00 
Zakończenie kursu. Powtórzenie zagadnień prezentowanych przez szkolenie. Kreowanie 
własnego wizerunku Uczestnicy warsztatu będą mogli kontynuować dzięki sporządzonym 
w czasie szkolenia osobistym planom działania zawierającym priorytety własnej strategii 
wizerunkowej oraz rozpoznanie obszarów do rozwoju. 
 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Cena i terminy (link) 

Szkolenie online: 
Cena zawiera: 

• Materiały szkoleniowe w pdf. 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online? 
• Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. 

Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu 
komórkowego. 

• Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. 
• Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę 

(może się przydać). 
• Przygotuj sobie notatnik oraz długopis. 
• Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox. 
• Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji). 

 

Szkolenie otwarte stacjonarne: 
Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera: 

• Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub 
w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

• Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; 
przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś 
nam to proszę przed szkoleniem. 

• Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis). 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym? 
• Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45. 
• W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa. 
• Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum 

Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest 
to centrum i strefa płatnego parkowania. 

 

https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/personal-branding/
https://www.humanskills.pl/szkolenia/clikmeeting/
https://www.humanskills.pl/firma/


 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE OTWARTE PERSONAL BRANDING – BUDOWANIE MARKI 
PROFESJONALISTY 

Gdzie znaleźli Państwo informację o szkoleniu?  

TEMAT i SZKOLENIA/ TERMIN 
 

LICZBA ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / ÓW SZKOLENIA  

ZAJMOWANE STANOWISKO/A  

ADRES E-MAIL (w celu przesłania informacji o szkoleniu)  

NUMER TELEFONU (w przypadku niezbędnego kontaktu)  

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI SZKOLENIA NETTO:  BRUTTO:  
 

ZWOLNIENIE Z VAT*: 
                                                                TAK                                                              NIE 
*w przypadku zwolnienia z VAT prosimy o dołączenie podpisanego OŚWIADCZENIA z bieżącą datą, które wykazuje ulgę. 
CZY AKCEPTUJĄ PAŃSTWO FAKTURY PROFRORMA/PRZEDPŁATĘ ZA SZKOLENIE:       TAK/ NIE  

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY*: 7 dni/14 dni/inny jaki: 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  
 Imię i nazwisko / Nr tel. i email 
DANE DO FAKTURY PEŁNA NAZWA FIRMY, ADRES, NIP 

Adres wysyłki faktury: 

ZAMAWIAM SZKOLENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY: 
 
 
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie, data 

Pieczątka firmy Klienta 
 
 
Podpis osoby zgłaszającej, data 

Przeczytaj: Regulamin (wejdź) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa. Akceptuję 
regulamin – obwiązki i konsekwencje. 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych, w tym BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE oraz  DEDYKOWANYCH ZNIŻEK 
NA CENY SZKOLEŃ  od Human Skills. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). 
Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi  do organu 
nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Human Skills, ul. Rembielińska 12/19, 03-343 Warszawa 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 

 

https://www.humanskills.pl/strona-glowna/firma/regulamin/

