
„Firma JA, czyli jak budować markę osobistą freelancera.”

CEL KURSU 

W trakcie warsztatu dowiesz się czym jest marka osobista i dlaczego warto w nią inwestować
jako Freelancer. 

 Zobaczysz jak wygląda proces budowania marki i jak o nią dbać.
 Określisz, co Cię wyróżnia z tłumu podobnych Ci ludzi.
 Dowiesz się czym jest potencjał Twojej marki osobistej i jak go odkryć.
 Dowiesz się czego potrzebujesz by stworzyć silną markę osobistą tak, by wybierano

Ciebie zamiast konkurencji.
 
ADRESACI

Warsztat jest  skierowany do osób, które działają  jako freelancerzy lub planują  podjąć taką
działalność.

W PROGRAMIE

Podczas warsztatu poruszymy następujące zagadnienia:

 Czy  tego  chcesz,  czy  nie,  jesteś  marką  -  marka  firmowa,  marka  produktowa  
a marka osobista - różnice i podobieństwa.

 Jak to działa? - Konstrukcja marki osobistej.
 Twoja wizytówka - Co inni mówią o Tobie?
 Odkryj siebie na nowo - Kim jesteś? Kim nie jesteś? Kim chcesz być?
 Twoja własna historia - Co robisz? W czym jesteś dobry?
 Bądź „fioletową krową” - czyli… Jak się wyróżnić?
 Zaplanuj swój sukces - Wizja, misja, cele - strategia „Firmy JA” od A do Z.
 Dbaj o środowisko - Analiza klientów i konkurencji. 
 Firma JA 2.0 -  czyli…bądź w sieci albo zgiń.
 Co dalej? - Zostań swoim własnym szefem!

CZAS TRWANIA - 3 h

OSOBA PROWADZĄCA

Zdzisław Bińkowski - Trener biznesu, projektant kariery, konsultant, freelancer. 
W  swojej  karierze  zawodowej  wykonywał  różne  zawody.  Był  dziennikarzem  lokalnym,
specjalistą  ds.  rozwoju  i  promocji  miast,  urzędnikiem,  przedsiębiorcą.  Przez blisko  10 lat
związany  był  zawodowo z jedną  z wiodących  korporacji  w branży telekomunikacyjnej.   
To tu wykorzystując siłę swojej MARKI OSOBISTEJ, konsekwentnie budował ścieżkę 



kariery.  Zaczynał  jako młodszy konsultant  ds. obsługi klienta.  Po kilku latach kierował już
blisko 150-cio osobową sekcją sprzedaży w contact center. 
Nadszedł  etap,  gdy  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem  postanowił  podzielić  się  z  innymi.
Obecnie  prowadzi  szkolenia,  warsztaty  i  prelekcje  dotyczące  personal  brandingu,
autoprezentacji,  komunikacji interpersonalnej.  Doradza Klientom indywidualnym  i wspiera
ich w zakresie budowania  marki osobistej,  rozwoju zawodowego i osobistego, planowania
kariery.  Prowadzi warsztaty dot. personal brandingu w szkołach artystycznych w Krakowie,
ucząc młodych ludzi jak budować swoją silną markę osobistą na wymagającym rynku usług.
Uczestnik  Szkoły  Trenerów  GRUPY  SET  oraz  Akademii  Projektantów  Kariery  Career
Design.

ORGANIZACJA

16 listopada godz. 17.00-20.00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 52 sala H103

ZAPISY 
 
e-mail :  ckp@ahe.lodz.pl
tel. 42 29 95 637

Warsztat odbędzie się po zebraniu grupy 12 osobowej. 
Prosimy o podanie maili zwrotnych i numerów telefonów.


