Warsztaty Sukces To Ja w Szczecinie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
21 lutego 2019, godz. 17:00
Między wierszami kawiarnia - księgarnia, ul. Moniuszki
6, Szczecin
"Wszyscy wiemy o tym, iż poczucie własnej wartości
bierze się z tego, co sami myślimy na swój temat, a nie
z tego, co myślą o nas inni” - Gloria Gaynor
TEMAT SPOTKANIA:
Poczucie własnej wartości fundamentem szczęścia,
rozwoju i sukcesu
Wzmocnienie poczucia własnej wartości stanowi klucz
do rozwoju osobistego, emocjonalnego i uczuciowego.
Zrozumienie siebie, to, w jaki sposób siebie
postrzegasz, jak się ze sobą czujesz, decyduje o
jakości Twojego życia oraz osób w Twoim otoczeniu.
Zapraszam na warsztaty, podczas których w 3 krokach
porozmawiamy nie tylko na temat piękna umysłu, ale
również urody.
Krok 1 – „Poczucie własnej wartości, a samoocena.
Dlaczego warto zadbać o swój rozwój osobisty?”,

DATY WYDARZENIA

21.02.2019:

Między wierszami kawiarnia księgarnia
Szczecin

poprowadzi Joanna Michalak, trenerka, coach i
współzałożycielka More. Pracownia Szkoleń i
Coachingu.
Krok 2 – „Prawidłowy Rytuał Pielęgnacyjny” –
przeprowadzi Joanna Szychowicz, Kierowniczka Sali
Sprzedaży Sephora i Ambasadorka marek
wyłącznościowych, trenerka wewnętrzna, instruktorka
zawodu, mistrzyni w zawodzie kosmetyczka.
Krok 3 – ,,Poczucie własnej wartości, czyli co nam
dają porażki„, poprowadzą Nina Kaczmarek, trenerka
biznesu, coach ICF oraz Anita Gałek – trenerka
biznesu, coach ICF, założycielki kobietowo.pl
WARSZTATY POPROWADZI:
dr Monika Różycka MBA. Dyrektor zarządzający.
Menadżer. Wysokiej klasy specjalista w zakresie
podnoszenia zyskowności przedsiębiorstw. Autorka
strategii, koncepcji, restrukturyzacji, badań i raportów
dla małych, średnich i dużych firm oraz innych
organizacji i instytucji. Zajmuje się dostarczaniem i
wdrażaniem rozwiązań, które ustalone wcześniej z
Klientem pod konkretny problem, cel biznesowy czy
priorytet do zrealizowania, przynoszą firmie wzrost
przychodów, poprawę rentowności i trwałe rezultaty
biznesowe.
ORGANIZATOR:
Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką
PARTNER PROGRAMU SUKCES TO JA
Fundacja Coca-Cola w Atlancie
Źródło: https://www.facebook.com/Mi%C4%99dzy-wierszami-kawiarniaksi%C4%99garnia-1190802124276614/
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