
WŁASNY BIZNES KROK PO KROKU 
 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, realizator Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania (www.tdo.edu.pl), zaprasza na szkolenie osoby, które planują 
rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. 
W ramach realizowanego Programu prowadzone są: portal rozwijamy.edu.pl, szkolenia, doradztwo.  
 
Wprowadzenie do tematu 
 
Pomysł na samodzielną działalność zarobkową to już bardzo dużo. Aby jednak miał on szansę się zrealizować 
warto przeanalizować otoczenie rynkowe, konkurencję, a następnie dokonać przeglądu posiadanych i 
koniecznych do zorganizowania zasobów. Następnie budujesz swój biznes – krok po kroku - czyli planujesz 
działania i podejmujesz decyzje odnośnie sposobów realizacji swoich zamierzeń. Dzięki temu pomysły 
zaczynają przybierać bardziej realny obraz, a jako przyszły przedsiębiorca jesteś lepiej przygotowany do 
wystartowania ze swoim biznesem. 
 
Miejsce i termin szkolenia: 
 
Warszawa, Google Campus, ul. Ząbkowska 33c - 03.02.2018 (sobota) g. 10:00-18:00 
 
Cele szkolenia: 
 
• Rozwój umiejętności: 

o opracowania planu działania własnego biznesu; 
o myślenia ukierunkowanego na osiąganie celu. 

• Rozwój umiejętności modelowego patrzenia na biznes w oparciu o narzędzia analizy: 
o potrzeb rynkowych i otoczenia biznesowego, 
o zasobów, 
o źródeł przewagi nad konkurencją, 
o szans, zagrożeń, mocnych i słabszych ogniw planowanego przedsięwzięcia. 

 
Aby wziąć udział w szkoleniu 
W związku z tym, że szkolenie jest adresowane do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą - 
uczestnicy aplikujący do udziału proszeni są o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego oraz napisanie kilku 
zdań na temat pomysłu na własną działalność zarobkową. 
 
Dlaczego warto uczestniczyć: 

• Zapoznasz się praktycznymi narzędziami służącymi do przemyślenia pomysłu na własny biznes; 
• Poznasz praktyczne metody wyznaczania i planowania celów; 
• Sprawdzisz się w podejmowaniu decyzji w oparciu o przeprowadzone analizy; 
• Dowiesz się jak samodzielnie opracować model działania swojego biznesu; 
• Poznasz techniki prezentacji i argumentowania pomysłów i rozwiązań; 
• Zyskasz wsparcie swoich rówieśników i inspiracje do dalszego rozwoju; 
• Wzmocnisz swoją motywację do wdrożenia przedsięwzięcia w życie. 

 
Program 
Podczas szkolenia uczestnicy przejdą przez proces opracowania planu dla własnego biznesu. Zapoznają się z 
procesem analizy i podejmowania decyzji, z którymi spotyka się praktycznie każdy przedsiębiorca na etapie 
uruchamiania i prowadzenia działalności. 
Szkolenie będzie prowadzone metodą pracy grupowej przy wykorzystaniu case-study. 
 
Po szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do: 
 

• Samodzielnego oceniania szans i zagrożeń rynkowych dla swojej działalności; 
• Wyznaczania celów i tworzenia planów; 
• Wyboru strategii działania; 
• Określania wskaźników do oceny realizowanych działań. 

 
Wartością dodaną szkolenia jest to, że uczestnicy, którzy są najbliżej realizacji swojego pomysłu będą mieli 
możliwość skonsultowania go z gronem ekspertów.  
 
Przebieg szkolenia 
 
Szkolenie jest zaplanowane na 8 godzin pracy. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie 
www.rozwijamy.edu.pl.  Liczba miejsc ograniczona: 25 osób na warsztat.  



 
Trener  
 
Krzysztof Bazyl 
Talent Management Mentor, Menadżer, coach, trener i konsultant, partner merytoryczny Akademii Leona 
Koźmińskiego. Posiada ponad 20 lat doświadczenia  
w zarządzaniu ludźmi, procesami i projektami w największych, 
międzynarodowych firmach sektora FMCG oraz B2B. 
Zdobywał wiedzę pracując w różnych obszarach organizacji takich 
jak: Operacyjny, Finansowy, a największą część przeznaczając na 
zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem. Jako menadżer i członek 
zarządu był odpowiedzialny za zarządzanie wieloosobowymi 
zespołami, za tworzenie i realizację strategii sprzedaży, biznes 
planów, za prowadzenie projektów restrukturyzacyjnych i akwizycji. 
Od lat prowadzi treningi z zakresu tworzenia strategii firm, biznes 
planów, zarządzania zespołem, zarządzania kluczowymi klientami, a 
także z obszarów efektywności sprzedaży i cross sellingu. Od 2012 
prowadzi mentoring i life coaching dla kadry menadżerskiej. 
Prowadził Szkołę Trenerów Biznesu w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył studia na kierunku 
Zarządzanie Przedsiębiorstwem, jest absolwentem Akademii 
Sprzedaży, ukończył prestiżowe szkolenie „Steps” dla kadry 
zarządzającej. Jest certyfikowanym coachem, trenerem metodologii 
FRIS. Jako konsultant doradza w dużych firmach polskich i 
międzynarodowych.   
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału. To szkolenie będą Państwo długo pamiętać! 
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 
 
Dane organizatora: 
Fundacja THINK! 
E. Ciołka 12 lok. 209 
01-402 Warszawa 
tel. 22-642 22 40 lub 609 084 465 
www.think.org.pl  
biuro@think.org.pl  
 
Partnerami Programu Tydzień dla Oszczędzania są: Citi Handlowy i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i 
Informacji, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
 
 

 


