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inspiration to think & act

#kajdness
- o potędze życzliwości w
biznesie

Obszary

Wykład

•
•
•
•
•
•
•
•

• Czas trwania: od 45 do 120
minut, w zależności od celu
i kontekstu
• Miejsce: cała Polska,
Europa, świat
• Język: polski, angielski
• Grupa uczestników: od 10
do 10 000 osób

życzliwość
autentyczność
przywództwo
zaufanie
relacje
współpraca
zaangażowanie
wiarygodność

⌗
⌗
⌗
⌗
⌗
⌗
⌗

wiarygodność i reputacja - krytyczne czynniki sukcesu lidera
czym jest, a czym nie jest życzliwość ‒ mity
ekonomiczny wymiar życzliwości w biznesie
syzyfowe wyzwania – o pracy nad sobą i mistrzostwie osobistym
o sensie, wrażliwości, odwadze i dyskomforcie w relacjach
o potędze irracjonalności i angażowaniu przez wdzięczność
o zaufaniu do siebie, integralności i kompetencjach przyszłości

Agenda

wykładu

✓ Życzliwość wzbudza zaufanie, zaangażowanie i dodaje energii do pracy
✓ Często jest rozumiana jako słabość, kiedy w rzeczywistości wymaga
dużej świadomości i wysiłku we wdrażaniu
✓ Życzliwość mobilizuje, wpływa pozytywnie na emocje, inicjuje
wzajemny szacunek i współpracę
✓ Kiedy poznajemy zasady i siłę ekonomiczną życzliwości to możemy ją
świadomie budować i rozwijać w organizacji
✓ Sebastian podaje ciekawe statystyki i badania nad życzliwością
prowadzone na świecie
✓ Wzbogaca całość humorystycznymi przykładami, filmami
i doświadczeniami z pracy w obszarze wdrażania życzliwości w biznesie
✓ Wykład inspiruje do pracy nad komunikacją, wiarygodnością osobistą,
pracą zespołową i wzmacnianiem kompetencji przywódczych.

dlaczego

warto

bio
• Praktyk biznesu, inspirujący mówca oraz badacz i wykładowca psychologii
zarządzania na studiach MBA, w programie Koźmiński Advanced Management
Program i podyplomowych studiach Psychologia Biznesu dla Menedżerów na
Akademii Leona Koźmińskiego.
• Ponad 15 lat spędził w światowych korporacjach, pracując w 13 krajach Europy
oraz w USA w bankowości, ubezpieczeniach oraz doradztwie.
• Autor bestselleru – „Matematyka Zaufania” (2018), współautor serii książek
napisanych wraz z Brianem Tracym ‒„Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę,
„Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać”.
• W jego wykładach w ciągu ostatnich 10 lat wzięło udział ponad 100 tys.
uczestników z 80 krajów świata. Przemawiał do grup liczących od 500 do ponad
4 000 osób.
• Jest członkiem Brain & Behaviour Society oraz Institute of Leadership
& Management w Londynie, International Association for Research in
Economic Psychology oraz Association for Consumer Research. Zasiada
w radzie ekspertów ośrodka dialogu i analiz ThinkThank, jest również członkiem
Stowarzyszenia
Profesjonalnych
Mówców
oraz
Federation
of European Neuroscience Societies.

SEBASTIAN
KOTOW

• Jego charakterystyczną cechą jest duży poziom energii i charyzma. Potrafi
sprowokować i poruszyć emocjonalnie. Przygotowuje wykłady w taki sposób,
aby trafić do różnego typu uczestników, bazuje na wiedzy naukowej, humorze,
ciekawych przypadkach biznesowych czy osobistych historiach. Angażuje,
wprowadza ćwiczenia, łączy ludzi.

#1_Jest lubiany
Sebastian jest szczery, bezpośredni i autentyczny. Lubi ludzi, a ludzie to odwzajemniają.

#2_Emocje
Na jego wykładach nikt nie będzie się nudził. Jego charakterystyczną cechą jest duży
poziom energii i charyzma.

#3_Wiedza
W ciągu ostatnich 20 lat pełnił różnego rodzaju role – menedżerskie, eksperckie
i doradcze. Pracował w 13 krajach, edukację zdobywał w Polsce, UK i USA. Jest
autorem 3 książek biznesowych, z których każda stała się bestsellerem.

#4_Aktywność życiowa
Jest członkiem wielu organizacji naukowych i biznesowych. Aktywny sportowo –
wielokrotny maratończyk, triathlonista. Jego zamiłowanie do sportu i dyscypliny dają
dużą swobodę mowy i autentyczność, kiedy zachęca innych do wytrwałości, uporu
i osiągania celów.

#5_Przekraczanie oczekiwań
Wykłady Sebastiana są starannie przygotowane i dopasowane do potrzeb uczestników,
firmy, branży, obecnych wyzwań i celów do realizacji. Przygotowuje wykłady, które nie
tylko spełniają, ale i przekraczają oczekiwania Klientów.

#6_Doświadczenie ‒ na scenie i sali wykładowej
Zaczął prowadzić wykłady w 2000 roku. W ciągu ostatnich lat prowadził ponad 600
wystąpień, dla ponad 90 tys. uczestników z ponad 80 krajów. Dwukrotnie wystąpił na
TEDx. Prowadził duże wystąpienia dla ponad 4 000 osób, jak i mniejsze sesje dla
zarządów międzynarodowych korporacji.

#7_Kiedy kochasz to, co robisz
Sebastian uwielbia swoją pracę. Jego zaangażowanie i pasja są odczuwalne dla
publiczności, jego energia mobilizuje, a połączenie wielu doświadczeń życiowych,
biznesowych i naukowych jest unikalną mieszanką, która tworzy niezapomniane
wydarzenie i na długo zostaje w pamięci uczestników.
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Klienci
Lista zawiera tylko część z dotychczasowych Klientów,
dla których wystąpił Sebastian Kotow. Na życzenie udostępniamy
pisemne referencje i bezpośredni kontakt do dotychczasowych Klientów.

KSIĄŻKI
Uczestnicy
wykładów mogą
otrzymać
w pakiecie do
wykładu książki
lub audiobooki.

www.matematykazaufania.pl

wybrane rekomendacje
Marek Rybiec
Prezes Zarządu
Skarbiec TFI

Beata Pawłowska
CEO
Oriflame

prof. Witold Bielecki
Rektor
Akademia Leona Koźmińskiego

Człowiek o niesamowitej energii
i umiejętności stworzenia
odpowiedniego rozwiązania dla
swojego partnera biznesowego –
bardzo doświadczony praktyk,
relacyjnie – fantastyczny człowiek.
Światowej klasy mówca i trener,
ogarnięty autentyczną pasją
obcowania z ludźmi!

Jego poczucie humoru
w połączeniu z ciekawymi
doświadczeniami biznesowymi
i wyjątkową wiedzą w temacie
jest ogromnym atutem dla
odbiorców. Motywujący,
inspirujący i pasjonujący. Zaraża
energią.

Wyjątkowy prelegent – otwarty,
komunikatywny i radosny! Gorąco
polecam wszystkim decydentom, którzy
chcieliby zainspirować współpracowników
i podnieść świadomość swoich zespołów
na wyższy poziom.

Liwia Kwiecień
Członek Zarządu
Europejski Fundusz
Leasingowy
Sebastian Kotow to doskonały
mówca, angażujący,
inspirujący. Nasza
współpraca była na
najwyższym poziomie
merytorycznym
i organizacyjnym. Serdecznie
polecam jego usługi
wymagającym klientom.

Paweł Komar
Wiceprezes Zarządu
Open Finance & Home Broker

Federico Tonetti
Prezes Zarządu
Lafarge Holcim

Sebastian prowadził dla naszej kadry
zarządzającej wykład, który na długo został
w naszej pamięci. Wystąpienie było inspirujące,
prowadzone z wielkim entuzjazmem –
pobudzało do działania. Jesteśmy bardzo
zadowoleni z wystąpienia i z pełną
odpowiedzialnością – jako przedstawiciele
największych firm sprzedażowych w Polsce –
rekomendujemy współpracę z Sebastianem.

Sebastian w swoich wykładach pokazuje, jak
dokonywać skutecznie zmian w swoim życiu, jak
mieć wysokie standardy, walczyć o ich osiąganie
i utrzymanie w każdej dziedzinie życia. Jego
przekaz jest praktyczny, wyjaśnia, jak podnosić
sobie poprzeczkę, wyciągać wnioski z porażek
i odkrywać w sobie możliwości, potencjał
i zdolności, które bez wiedzy i ciężkiej pracy
pozostaną niewykorzystane.
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SebastianKotow.com

SebastianKotowOfficial

IoBD.org.uk

Kontakt
Wykłady, programy dla firm, konferencje:
Beata Kornowska
Sales Manager
tel. +48 511 404 777
email: beata.kornowska@iobd.org.uk
Umowy, logistyka, media:
Michał Wydrzyński
Executive Assistant
tel. +48 504 122 285
email: michal.wydrzynski@iobd.org.uk

Niniejszy dokument jest wyłącznie do użytku Klienta. Żadna jego część nie może być rozpowszechniana, cytowana
lub kopiowana bez wcześniejszej pisemnej zgody IoBD Ltd. © Sebastian Kotow 2018

