uncertainty management
Jak zarządzać niepokojem, frustracją i niepewnością
w czasie wyzwań i nieprzewidzianych zmian

Sebastian Kotów | Oferta
•
•
•

#1 - Sesja in company - Empower Session
#2 - Sesja on-line - Streaming Session
#3 - Konsultacje & Interwencje- Sesje Indywidualne i Grupowe

Empower Session
#1 - Stacjonarnie w firmie
#2 - Streaming on-line

cele sesji
I.

Pomoc w minimalizowaniu niepokoju i zamartwiania się

II. Metody komunikacji i wsparcia zespołu w kryzysie
III. Wiedza na temat zarządzania nieprzyjemnymi emocjami
IV. Praktyczne metody minimalizowania frustracji i złości
V. Sposoby na utrzymanie pozytywnego nastawienia, motywacji i zaangażowania
VI. Poznanie strategii zarządzania energia własną i redukowaniem efektów stresu i
napięcia
VII. Pomoc w świadomym oswajaniu niepewności

Korzyści dla uczestników
I.

Poznanie modeli zarządzania sytuacjami kryzysowymi i umiejętność wykorzystania
go w codziennej pracy

II. Uspokojenie nastrojów i negatywnych emocji
III. Redukcja strachu, niepewności i zamartwiania się
IV. Odwaga do konfrontowania się z trudnościami i frustracją
V. Poznanie praktycznych sposobów utrzymania pozytywnego nastawienia i
zaangażowania
VI. Wyższa świadomość procesów psychicznych i emocjonalnych, która pomaga w
samokontroli i minimalizowaniu niepewności
VII. Poznanie metody komunikacji kryzysowej i wsparcia zespołu w kryzysie

OPIS sesji :

uncertainty management

⌗ Jesteśmy na zakręcie. Odczuwamy niepokój i stres. Ostatnie
wydarzenia powodują frustrację i obawy o przyszłość. Biznes wymaga
przeorganizowania priorytetów i sposobu działania. Samopoczucie i
nastawienie pracowników jest kluczowym elementem wpływającym na
przewidywalności i stabilność działania.

•

Jak zminimalizować niepokój
i zamartwianie się

•

Jak nie tracić energii do
działania w obliczu trudności

⌗ Wyzwania - te mniejsze i większe towarzyszą nam od stuleci i nie
trwają wiecznie. Miną. Trudności i problemy są czasowe. Jednak to czy
wytrwamy, zależy od tego czy skutecznie zaopiekujemy się ludźmi.

•

Jak utrzymać pozytywne
nastawienie i motywację

•

Jak budować odwagę i
minimalizować strach

•

Jak sobie radzić z frustracją i
nieprzewidywalnością

⌗ Rozwiązanie - W takim momencie, bardziej niż kiedy kiedykolwiek
trzeba zadbać o emocje i nastawienie pracowników. Wiedza na temat
radzenia sobie w tak trudnych sytuacjach jest bezcenna. Sesja Crunch
Time odpowiada na te wyzwania i pokazuje jak to zrobić szybko i
skutecznie.

bio

sebastian kotów

Prowadzący:

sebastian kotÓw
• Psycholog zarządzania, przedsiębiorca i wykładowca akademicki. Specjalizuje się
w przywództwie, transformacji i zmianie, zaufaniu organizacyjnym oraz rozwoju kompetencji
menedżerskich.
• Swoja karierę rozpoczynał od pracy w finansach i bankowości. W kolejnych latach zajął się
doradztwem strategicznym, szkoleniami, badaniami i popularyzowaniem psychologii
w biznesie. W ciągu ostatnich 20 lat pracował w 13 krajach na świecie piastując funkcje eksperckie
i menedżerskie – dyrektora sprzedaży, członka i prezesa zarządu.
• 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.
• Autor bestsellerów – „Matematyka Zaufania” (2018), Algorytm Chaosu (2019), Anotomia Zmiany 7 Zasad (2019). Współautor serii książek napisanych wraz z Brianem Tracym ‒„Ty wybierasz cel, my
pokazujemy drogę” oraz „Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać” .
• W ciągu ostatnich kilku lat prowadził badania i projekty doradcze dla przedstawicieli ponad 80 firm
z 21 krajów świata.

kilka powodów, dla których warto zaangażować

sebastiana kotÓw
#1_Emocje
Na jego wykładach nikt nie będzie się nudził. Jego charakterystyczną cechą jest duży poziom energii i charyzma.
#2_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.
#3_Jest lubiany
Sebastian jest szczery, bezpośredni i autentyczny. Lubi ludzi, a ludzie to odwzajemniają.
#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 100 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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wybrane rekomendacje
Artur Miernik
Dyrektor HR
PKO Bank Polski
Pomysłowy, kreatywny,
zaangażowany. Podczas
wystąpień i warsztatów
inspirował mnie, mój zespół, a co
najważniejsze menedżerów
Banku do zmiany zachowań.

Jacek Santorski
Psycholog społeczny i biznesu

Spójny i elegancki w relacjach
zawodowych i osobistych.

Ceniony przez klientów, poszukiwany
na konferencje, ustawicznie w
procesie uczenia się i poszukiwania
nowych tematów i perspektyw w
zmieniającym się otoczeniu
biznesowym i społecznym.

Jacek Lowigus
General Manager
Tchibo
Inspirujący, z pasją do przekazywania
wiedzy w interesujący sposób, świetne
umiejętności komunikacyjne, duża
wiedza i otwartość. Wysoko oceniony
przez mój zespół zarządzający. Gorąco
polecam współpracę.

Robert Korzeniowski
4 x Mistrz olimpijski
3 x Mistrz świata

Marcin Fidecki
Dyrektor HR
PKN Orlen

Iwona Demidowicz
Dyrektor Knowledge & Development
ING Bank

Sebastian to niezwykły mówca, trener
i wizjoner. Ma ogromną pasję do
pokonywania własnych ograniczeń i
osiągania wyników w sporcie, życiu
biznesowym i osobistym.

Wysoka energia, umiejętność
pracy z najwyższą kadrą
menedżerską i sposób
przekazywania wiedzy, który
inspiruje do wdrażania strategii
pozytywnych zmian w biznesie i
życiu codziennym. Ogromna
przyjemność we współpracy.

Otwarty umysł, entuzjastyczny, pełny
pomysłów i rozwiązań. Jego
nastawienie wskazuje, że wszystko jest
możliwe, bardzo silna i inspirująca
osobowość.

wybrane rekomendacje
Marek Rybiec
Prezes Zarządu
iWealth
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!

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.

Beata Pawłowska
CEO
Oriflame

prof. Witold Bielecki
Rektor
Akademia Leona Koźmińskiego

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.

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.

konsultacje i interwencje
indywidualne i zespołowe
#1 - Stacjonarnie
#2 - on-line

zakres wsparcia
q Indywidualne konsultacje połączone z pracą coachingowa/świadomościową - jak wzmacniać
siebie i swoje poczucie bezpieczeństwa w sytuacji niepewności, praca z kartami metafory, praca
z przekonaniami ograniczającymi i wzmacniającymi
q Warsztaty zespołowe "Siła jest we mnie" - czyli jak wzmacniać pewność siebie i pracować na
swoich zasobach, jak czerpać z wewnątrz siebie i swojego otoczenia, praca na zasobach
własnych i na zasobach otoczenia.
q Webinary lub sesje ćwiczeniowe - Pozytywna komunikacja w czasach niepewności czyli jak się
komunikować żeby uspokajać. Z wykorzystaniem elementów NVC i z wykorzystaniem języka
psychologii pozytywnej.
q "Dlaczego tak ciężko mi zrozumieć jej/jego reakcję" - webinar o tym jak różnice indywidualne i
cechy osobowości wpływają na nasze zachowanie i rozumienie trudnych sytuacji. Jak rozumieć
zachowania innych i jak sobie z nimi poradzić.

* Ceny programów zależą od zakresu i czasu trwania. Ustalane po konsultacji z Klientem.

prowadzący: Joanna Poniatowska
q Doświadczony konsultant HR, coach i trener biznesu z ponad 20 letnim
doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych i Dziennikarstwa), terapeuta TSR -Centrum
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach we współpracy z SWPS,
certyfikowana w zakresie Disc D3, Reiss Profile ( Master), FRIS (style myślenia i
działania) i wielu innych modeli i narzędzi badawczych.
q W ciągu 20 lat kariery zawodowej współpracowała z 7 organizacjami
pozarządowymi oraz 15 organizacjami biznesowymi, zarządzała
kilkudziesięcioosobowym zespołem wielopokoleniowym. Jest mediatorem
cywilnym, projektantem procesów AC/DC dla polskich i międzynarodowych
organizacji.
q Ma 15 lat doświadczani w roli coacha biznesowego, zrealizowała ponad 3200
godzin sesji coachingowych. Prowadziła ponad 2500 dni szkoleniowych jako
trener i konsultant.

Certyfikaty i uprawnienia
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

terapeuta TSR -Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach we współpracy z SWPS
DISC D3 Consultant
Reiss Motivation Profile Master Trainer
certyfikowany trener FRIS
certyfikowany coach International Coaching Community
certyfikowany konsultant TTI Success Insight
certyfikowany konsultant Belbin Team Role
certyfikowany konsultant Hogan Assessment Systems
certyfikowany trener w zakresie metodologii High Performing Team
certyfikacja do posługiwania się grami biznesowymi SH Training
ukończony kurs COME UW „Metody pomiaru kompetencji”
ukończony kurs COME UW „Metodyka rozwoju umiejętności psychospołecznych”
ukończony kurs mediacji cywilnych

doświadczenie:

wybrani klienci

Budżet: Sesje
Opcja # 2
Opcja #1

•

Czas trwania: 90 min
Sesja stacjonarna w lokalizacji
Klienta
Prowadzenie sesji - Sebastian
Kotów
Ćwiczenia indywidualne

•

Cena: 12.000 PLN

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sesja on-line - streaming
Czas trwania: 60-75 min
Prowadzenie sesji - Sebastian Kotów
Ćwiczenia indywidualne
Materiał video z sesji dla Klienta w
wersji odcinkowej (+ prezentacja)
Dodatkowe materiały merytoryczne
dla uczestników. - w wersji cyfrowej
Cena: 7.900 PLN

* Opcje mogą być modyfikowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Opcja # 3
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sesja stacjonarna u Klienta
Dodatkowo - na żywo -sesja on-line streaming
Czas trwania: 90 min
Prowadzenie sesji - Sebastian Kotów
Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Materiał video z sesji dla Klienta w
wersji odcinkowej ( + prezentacja)
Dodatkowe materiały merytoryczne
dla uczestników
Książka oraz Audiobook - Anatomia
w wersji cyfrowej
Cena: 14.900 PLN

Sebastian.Kotow

inspiration to think & act

SebastianKotow

Kontakt
Sebastian.Kotow

SebastianKotow.com

SebastianKotowOfficial

IoBD.org.uk

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 2019

