
Mentoring
Indywidualny 

Sesje Mentoringowe



To indywidualna współpraca, w trakcie 

której pracujemy nad Twoimi celami. 

Możemy pracować nad konkretnym 

wystąpieniem, lub nad podniesieniem 

wybranych umiejętności. Pracujemy tylko 

nad tym czego aktualnie potrzebujesz. 

CO TO JEST MENTORING ? DLA KOGO ?

❖ Zarządy i właściciele firm 

❖ Kadra menedżerska 

❖ Startupy 

❖ Handlowcy i KAM 

❖ Marketingowcy  

❖ Eksperci

❖ Prelegenci

JAK PRACUJEMY?

Ustalamy cel mentoringu. Pracujemy nad 

konkretnym wystąpieniem, lub wybranymi 

umiejętnościami. Pracujemy online, lub 

stacjonarnie. Podczas każdej sesji uczysz 

się i ćwiczysz. Każda sesja jest nagrywana. 

Po każdej sesji otrzymujesz zadania i 

dodatkowe materiały. Każda sesja kończy 

się informacją zwrotną i podsumowaniem

CO ZYSKUJESZ?

❖ Indywidualne podejście 

❖ Skupienie na Twoich potrzebach. 

❖ Konkretne narzędzia do zastosownia 
     w Twoim wystąpieniu.

❖ Techniki i metody stosowane przez
     najlepszych mówców

DO JAKICH SYTUACJI 
MOGĘ CIĘ 

PRZYGOTOWAĆ ?

✓ Spotkania z klientami 

✓ Spotkania wewnątrzfirmowe 

✓ Prezentacje

✓ Prelekcje, przemówienia

✓ Wystąpienie na konferencji

✓ Wystąpienia na uroczystościach

❖ Całościowe przygotowanie do
     prezentacji

❖ Szczegółową informację zwrotną

❖ Pracę z doświadczonym mentorem

❖ Finalnie - dobre wystąpienie



MENTOR - Łukasz Fiuczyński 

KONTAKT
e-mail: 
lukasz.fiuczynski@flowconsulting.pl

strona: flowconsulting.pl

telefon: +48 535 934 076

       CENY 2020 

✓ 1 sesja – 500 zł 
✓ 3 sesje – 1200 zł 
✓ 10 sesji – 3500 zł 

● Forma: “one on one” w wersji online, 
lub stacjonarnej

● Czas: 1 sesja = 90 minut + nagranie + 
dodatkowe materiały wspierające

● Wszystkie ceny netto

 

JAK SIĘ UMÓWIĆ ?

1. Rezerwujesz darmową konsultację 
na flowconsulting.pl, lub pod 
numerem +48 535 934 076

2. Rozmawiamy o Twoich celach

3. Ustalimy formę i zasady współpracy

4. Otrzymujesz materiały z instrukcją 
jak przygotować się do pierwszej 
sesji

5. Realizujemy pierwszą sesję

Trener, mówca, założyciel Flow Consulting
Doświadczony trener, a przede wszystkim praktyk wystąpień publicznych 
i sprzedaży B2B.

Od 12 lat związany z branżą szkoleniową, autor programów rozwojowych 
z obszaru wystąpień publicznych, storytellingu i sprzedaży. Finalista mistrzostw  
Polski w wystąpieniach publicznych Toastmasters International (2018 r.) 

Autor podcastu o komunikacji i wystąpieniach publicznych “Mówić każdy może”

Uczy menedżerów, ekspertów, handlowców skutecznie przemawiać, wywierać wpływ i sprzedawać nie 
tylko ze sceny, ale w każdym kontakcie z druga osobą.

Prywatnie: muzyk rockowy, miłośnik sportów rowerowych oraz humoru Latającego Cyrku Monty Pythona.

Certyfikaty: Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification - Bronze Level Certified Professional,
Certyfikowany trener Szkoły Trenerów „Metrum”, Szkoły Trenerów Brainstorm oraz absolwent „Psychologii 
w biznesie” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
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