SZKOLENIE JEDNODNIOWE:

Narracyjny marketing osobisty
(personal branding)

Zaprojektowanie własnej marki pomoże Ci osiągać
profesjonalne cele.

W trakcie tego 1-dniowego, transformacyjnego
szkolenia zaprojektujesz własną markę.

Nauczysz się bycia osobą, z którą wszyscy chcą
rozmawiać.

Menedżer, który zna swoją markę, pomaga ludziom
podejmować decyzje, realizuje siebie i unika ubocznych zadań.

Dzięki pomocy trenera i praktycznym ćwiczeniom w skrypcie
przygotujesz komponenty swojej marki.

Ludzie często nie pamiętają co mówisz―pamiętają natomiast
jak czuli się w Twoim towarzystwie.

Sprzedawca/ reprezentant, którego marka harmonizuje ze
specyfiką firmy/ produktu, usprawnia proces współpracy.

Nauczysz się komunikować swoją markę w trakcie spotkań,
zebrań, prezentacji czy rozmów przez telefon.

Nauczysz się tak prowadzić rozmowę, aby ludzie czuli się
wyjątkowo dobrze.

Profesjonalista, który dobrze komunikuje swoje emploi,
zostanie wysłuchany, doceniony i zapamiętany.
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Marka osobista (personal brand)
Dołączasz do zespołu, pracujesz nad
projektem, poznajesz nowych ludzi … Twoja
marka znajduje odzwierciedlenie we
wszystkim co mówisz, piszesz, robisz, jak to
robisz, jak przy tym wyglądasz i jak ludzie
czują się w Twoim towarzystwie. Wszystko co
robisz zostawia ślad w pamięci innych i staje
się dla nich historią.

Nolens volens, jesteś marką.
Każdy ma markę. Pozytywną, negatywną albo
neutralną. Trudność polega na tym, aby
zdefiniować swoją markę i ją
systematycznie komunikować. Większość
osób nie poświęca zbyt wiele czasu na
zastanowienie się i zostawia innym
definiowanie własnej tożsamości.

Można być tylko sobą - pytanie, jak?
Nie chodzi o zabiegi autoprezentacyjne.
Rzecz w tym, aby zidentyfikować
i komunikować takie atrybuty, które są dla
Ciebie prawdziwe ● dają Ci pewność siebie ●
mają potencjał dla Twoich przyszłych działań
● wyróżniają Ciebie ●
są pożądane
przez
Marka
to żywy byt ―
odbiorców
wzbogacany z czasem
Twojej
produkt tysiąca drobnych
marki.
gestów
―M ICHAEL E ISNER, CEO DISNEY

Marka to suma wszystkich punktów
stycznych

Odkrycie tych atrybutów wymaga zadania
sobie wielu pytań, których normalnie sobie nie
zadajemy. To szkolenie stanowi okazję na
systematyczną i pogłębioną auto-refleksję.

Techniki narracyjne w marketingu
osobistym
Storytelling to kompetencja
autoprezentacyjna
• Kiedy opowiadasz jesteś naturalny

i przystępny ― budujesz realny kontakt.

Marka ułatwia osiąganie celów
zawodowych.
Dlaczego właściwa marka jest ważna? Abyś
została zapamiętana z właściwych powodów.
Chodzi o wybory, których ludzie dokonują
względem Ciebie. Poprzez swoje działania
albo historie, które opowiadasz, pozostawiasz
w pamięci ludzi obrazy, które później na
gorąco wpływają na myślenie i decyzje ludzi.
Ludzie mają za dużo bodźców i potrzebują
pomocy w podejmowaniu decyzji.
(Oczywiście, cały czas mówię tutaj o
decyzjach, które mają związek z Tobą).

Silna marka.
W personal brandingu chodzi o
konsekwentne komunikowanie strategicznych
atrybutów. Chodzi o to, aby Twoje wybrane
atrybuty powracały na różne sposoby: w
działaniach, rozmowach, a nawet w mailach.
Dzięki powtarzalności i jednoznaczności
wrażeń, które pozostawiasz, budujesz
silną markę.

• Historie łatwo zapamiętać i wrzucić do

rozmowy czy prezentacji.
• Kiedy opowiadasz ludzie mają podgląd

aspektów Twojej osoby, które w
codziennych kontaktach pozostają ukryte.
• Twoje atrybuty można zakodować w historii.

Ludzie słuchając historii wyciągają własne
wnioski na Twój temat. Komunikujesz
strategiczną wiedzę na swój temat nie
wprost, implicytnie, do wywnioskowania
z kontekstu historii.
• Jak udowodnić siebie szybko?

Opowiadając dostarczasz wyobrażonej
demonstracji wybranego atrybutu. Możesz
zademonstrować swój styl działania w dwie
minuty, bez ruszania się z miejsca.
• Ludzie nie pamiętają co do nich mówisz ―

pamiętają obrazy, które powstają w ich
głowie, kiedy opowiadasz historię. Obrazy z
historii wpływają później na ich myślenie
i działanie.

Najważniejsza jest historia.
Brak zaufania wynika z niewiedzy. Ludzie
zawsze chcą poznać Twoją historię.
Najważniejsze pytanie, na które musisz
udzielić odpowiedzi, brzmi: “Jaka jest moja
historia?”. Odpowiednie techniki
storytellingowe służą komunikowaniu historii,
które łączą Ciebie z tematem ● które
wyjaśniają skąd się wzięłaś na tym stanowisku
● które ilustrują Twoje umiejętności etc.

Marketing osobisty jest zawsze
narracyjny
Ludzie potrzebują znaleźć jakąś ciągłość
sensu w Tobie. Opowiadają więc sobie jakąś
historię na Twój temat:
• Jaka jesteś naprawdę
• Na czym naprawdę Tobie zależy
• Jakimi wartościami się kierujesz
Jeśli nie opowiesz swojej historii, ludzie
zrobią to na własną rękę, a wówczas tracisz
kontrolę nad tym jak na Ciebie reagują i jakie

Ludzie
nie kupują tego co
robisz. Kupują DLACZEGO
―FRED M ILLER

Zarządzanie wiedzą o sobie.

Jedna historia mówi więcej niż 1000
zapewnień.

Kiedy patrzysz na siebie jako na markę, każdy
punkt styczny z ludźmi staje się dla Ciebie
okazją do umacniania własnej marki.

Ludzie chcą wiedzieć jacy jesteśmy naprawdę.
Chcą osobistych doświadczeń z Tobą, a jeśli
takich brakuje, chcą osobistych historii, które
są czymś najbliższym prawdziwemu
doświadczeniu.
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Program
Który z Twoich atrybutów ma największy
potencjał
Który atrybut jest dla Ciebie prawdziwy? ● który
Ciebie uprawnia? ● który daje Ci pewność siebie? ●
który buduje zaufanie do Ciebie? ● który rezonuje z
odbiorcami Twojej marki? ● który wyróżnia Ciebie w
zatłoczonym miejscu pracy? ● który personifikuje
firmę / produkt? ● który komplementuje oferowane
rozwiązanie / wartości / misję firmy?
• Działania, które stają się dla innych historią
• Jak powiązać swoją tożsamość z organizacją /
produktem
• Jak zarządzać swoją karierą za pomocą PB

Jak szybko wzbudzić zaufanie
• Kontrolowane otwieranie się w historii osobistej
• Od historii osobistych do historii z pracy
• Why Am I Here Story―czyli „Skąd się tutaj
wziąłem”
• Opening Story―historia, która wprowadza w temat
(prezentacji)
• Historia o grzechu zaniedbania

Jak komunikować strategiczną wiedzę o
sobie w kontekście historii
• Staircase Story
• Who Am I Story
• Why Me Story―historia, która wiąże ciebie ze
sprawą
• Success Story―historia o Twoim sukcesie
• Skąd brać historie―4 sprawdzone źródła
• Odkrywanie celów dla już istniejących historii

Nie tylko historie, ale historie dobre
• Rozróżnienie początku, środka i końca historii
• Co widać i słychać―1-słowne obrazy, rzeczowniki
konkretne, dane zmysłowe, skojarzenia słowne

• Dzianie się ― czasowniki, cytowanie dialogu i
monologu
• Opowiadanie w 3D ― reżyserowanie historii na
storyboardzie, okoliczniki miejsca, opowiadanie w
czasie teraźniejszym

Metafory i humor w pracy
• Wymyślanie metafor (technika kreatywna)
• Rozbudowa metafory do postaci historii

Ludzie nie pamiętają co mówisz, pamiętają
jak się czuli w Twoim towarzystwie
• Mirroring―niewerbalne dopasowanie
• Gorące Przyciski―sprawy, o których ludzie mówią
z radością
• Nie-przerywanie
• Metafory w biznesie
• Poczucie humoru w biznesie
• Anegdota osobista―bezpieczny humor;
wzbudzanie sympatii; narzędzie pierwszego
wrażenia

Jak dobrze opowiadać
• 3 sposoby na rozpoczęcie / wrzucenie historii do
rozmowy / prezentacji
• Emocjonalne inwestowanie w opowiadaną historię
• Inni bohaterowie ― animowanie ludzi,
różnorodność wokalna
• Suspens, tempo, pauza
• Niewerbalne zabudowywanie przestrzeni w trakcie
mówienia (3D)

Narracyjny marketing osobisty
• Autentyzm―ludzie uważają nas za autentycznych,
kiedy to, co robimy wpisują się w naszą historię
• Jak zbudować silną markę: zachowania i historie
• Czeklista: Twoja profesjonalna obecność w
Internecie
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Szanowni Państwo,
Cena obejmuje szkolenie
metodami aktywnymi,
materiały, certyfikat
i 30 minut konsultacji.
Zapraszam,

Opinie o szkoleniu

Michał Celmerowski
Psycholog. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej ze
specjalizacją coaching i psychoterapia. Executive i corporate coach. 12 lat doświadczenia w uczeniu umiejętności
komunikacyjnych i prezentacyjnych po polsku i angielsku. Kompetencje językowe z angielskiego na poziomie
natywnym. Certyfikowany trener biznesu. Od 7 lat jako badacz i praktyk zajmuje się storytellingiem. Doradca w
zakresie narracyjnych strategii komunikacji: narracyjny PR dla osób i organizacji, narracyjna komunikacja
wewnętrzna/ PR wewnętrzny, narracyjna strategia komunikowania procesu zmiany w organizacji, budowanie
tożsamości organizacyjnej, marketing narracyjny, narracyjność reklam i narracyjny marketing polityczny. Związany
z SWPS w Warszawie, gdzie przygotowuje doktorat i fakultet „Storytelling i marketing narracyjny”. Założyciel
Storytelling Institute – pierwszej firmy w Polsce, która specjalizuje się w storytellingu i rozwiązaniach narracyjnych.
Członek stowarzyszenia Experiental Learning. Laureat odznaczenia „Competent Communicator” stowarzyszenia
Toastmaster’s International. Specjalizuje się w narracyjnych strategiach komunikacji: storytellingu biznesowym
i menedżerskim, marketingu narracyjnym, narracyjnych technikach sprzedaży, narracyjnym personal brandingu,
storytellingu dla liderów, storytellingu we wdrażaniu zmian oraz perswazji narracyjnej w negocjacjach. Prowadzi
warsztaty, coaching i wykłady na tematy, które obejmują: umiejętności komunikacyjne i perswazyjne w biznesie,
personal branding dla profesjonalistów, zarządzanie zmianą od strony interpersonalnej, zarządzanie projektami od
strony miękkiej, przywództwo charyzmatyczne, przywództwo systemowe i synergia w zespole, budowanie
zaufania, nieformalna komunikacja wewnętrzna i morale, prezentacje sprzedażowe, storytelling w profesjonalnych
prezentacjach, budowanie kultury zaangażowania i zaufania w zespole. Doświadczenie radiowe (Radiostacja
i Radioaktywne) i telewizyjne (MTV). Performer (stand up, slamy, pecha kucha, improwizowany kabaret). Uczestnik
warsztatów storytellingu (M. Malinowski), aktorskiego (P. Filonowicz), improwizacji teatralnej (M. Sufin), pantomimy
(E. Ciszewska, G. Goldston, P. Bachero, S. Emiliano).
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Formularz rejestracji na szkolenie:

Analiza potrzeb:
Wybierz stałe elementy gry - sytuacje, które powtarzają się w Twojej pracy:
mówienie do grupy ludzi
zdobywanie zaufania
sprzedawanie produktów / usług / rozwiązań
coachowanie / inspirowanie ludzi do przedsiębiorczości
przekazywanie wiedzy know how / modelowanie
pokonywanie oporu / uprzedzanie obiekcji
przekazywanie informacji zwrotnych
autoprezentacja / profesjonalny wizerunek / wiarygodność
budowanie relacji
komunikowanie wizji / celu
motywowanie ludzi do ...............................
mówienie o marce / firmie / misji
przekonywanie do pomysłów / koncepcji
prezentacje sprzedażowe / perswazyjne
prezentacje przy użyciu PP
angażowanie / sprawianie, by ludziom zależało na ..............................
bezpośredni kontakt z klientem
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Na szkoleniu zaprojektujesz strategiczne historie, optymalnie rozgrywają stałe
elementy gry. Storytellingu najlepiej uczyć się na spersonalizowanych
przykładach. Dziękuję.

michal@storytelling.com.pl

1.Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.
2.Formularz należy wypełnić, zrobić zdjęcie lub zeskanować
i wysłać na adres e-mail: michal@storytelling.com.pl lub
faksem na numer 222118894.
3.Odbiór zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzony
drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu.
3.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na
konto:
Michał
Celmerowski:
mBank
21114020040000320263717667 na 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia. W tytule przelewu proszę podać tytuł
i datę szkolenia oraz liczbę osób delegowanych na szkolenie.
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