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WARSZTAT

Badanie Energy Leadership Index™  (ELI™ ) nie jest testem osobowości,
ale badaniem naszej postawy czyli tego w jaki sposób postrzegamy świat przez
filtry oparte na naszych doświadczeniach, wartościach i założeniach. Badanie
jest rekomendowane przez Forbes Coaches Council.
 
Badanie można wykonać:

dla osób indywidualnych z 90 min. sesją coachingową (również online);
dla zespołów z 2h - 8h warsztatem uzupełniającym;

 
Pełen opis: LINK.

BADANIE
ELI™  (Energy Leadership Index™)

WARSZTAT
Energia Świadomego Przywództwa™ 
z badaniem ELI™

Inicjatywa warsztatu opartego na metodzie Core Energy™ powstała z myślą o
osobach i zespołach, które są świadome drzemiącego w nich potencjału, ale
wewnętrzne obawy, brak pomysłów, ilość wysiłku, energii, czasu wkładana w
realizację pomysłów jest przytłaczająca.
 
W trakcie 1-dniowego warsztatu Uczestnicy: 

odkrywają 7 poziomów energii świadomego przywództwa;
poznają 4 blokery wewnętrzne i 6 obszarów wpływających na nastawienie;
otrzymują indywidualne wyniki badania ELI™;
definiują obraz idealny i praktyczne kroki, by działać pełnią potencjału;

 
Pełen opis: LINK.

https://sklep813274.shoparena.pl/pl/p/Badanie-ELI-z-indywidualna-sesja-coachingowa/37
https://sklep813274.shoparena.pl/pl/p/Energia-Swiadomego-Przywodztwa-warsztat-z-badaniem-ELI/38


WARSZTAT

Program Energy Leadership™ to program szkoleniowy oparty na 7 poziomach
przywództwa i 8 warsztatach, które pomagają Uczestnikom rozwinąć własny i
skuteczny styl jako świadomego lidera w życiu i w pracy:

MODUŁ 1: Świadome przywództwo i inteligencja emocjonalna.
MODUŁ 2: Dynamiczna komunikacja.
MODUŁ 3: Wpływanie i inspirowanie innych.
MODUŁ 4: Rozwiązywanie problemów.
MODUŁ 5: Wydajność.
MODUŁ 6: Budowanie relacji.
MODUŁ 7: Dbanie o siebie, swoją autentyczność i wrażliwość.
MODUŁ 8: Zarządzanie czasem i równowaga.

 
Pełen opis: LINK.

Buduj wysoko-energetyczne zespoły dla trwałego sukcesu. Dzięki coachingowi
zespołowemu Core Energy™ pomagamy zespołom i organizacjom budować
relacje o wysokiej energii, nawiązywać dynamiczną komunikację, skutecznie
zarządzać zmianami, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować mocne
DNA zespołu w oparciu o energię wzmacniającą
 
Formuła opiera się o 1-dniowy warsztat z badaniem ELI uzupełniany 2-6 sesjami
na przestrzeni 3-6 miesięcy.
 
Pełen opis: LINK.

PROGRAM ROZWOJOWY
Energy Leadership™
z badaniem ELI™

COACHING ZESPOŁOWY
z badaniem ELI™

https://dotway.com/pl/core-energy/energy-leadership%EF%B8%8F-program-rozwojowy/
https://dotway.com/pl/core-energy/coaching-zespolowy-core-energy%ef%b8%8f/


WARSZTAT

Doświadczony lider, specjalista HR, trener biznesu i certyfikowany trener Core
Energy™. Zarządzała zespołami od 3 do 100 osób stosując komunikację jako
główne narzędzie do budowania zaangażowania pracowników. Pomaga
organizacjom w rozwijaniu świadomych liderów i zespołów przywódczych, którzy
najpierw dbają o siebie, aby móc skutecznie zarządzać innymi. Prywatnie
uwielbia podnoszenie ciężarów, zna najlepsze miejsca śniadaniowe w Krakowie i
podróżuje po świecie od Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki poi Amerykę
Południową. Jej motto: Kultura zjada strategię na śniadanie.
 
Pakiety coachingowe: LINK.

COACHING INDYWIDUALNY
Anna Rząca
Powróć do siebie.
Pomagam liderom i menadżerom najpierw zadbać o
siebie, aby mogli żyć i pracować tak jak tego pragną.

COACHING INDYWIDUALNY
Paulina Maslich
Działaj z odwagą pełnią potencjału.
Wspieram kobiety świadome swojego potencjału, by
z mocą, energią i satysfakcją realizowały się w życiu
i w pracy. 

Trener biznesu, lider, mentor, coach Core Energy™  z zawodu. Z pasją i energią
wspiera osoby indywidualne, liderów i trenerów w rozwijaniu swoich kompetencji i
potencjału. Od ponad 11 lat prowadzi warsztaty i szkolenia na 4 kontynentach od
Stanów Zjednoczonych i Brazylii, przez Irlandię, Indie, Chiny i Filipiny. Oczywiście w
Polsce również. Prywatnie podróżnik i fotograf. Podróże pomagają jej osiągnąć
skuteczność i wydajność w pracy, a fotografia wnosi kreatywność. Motto: Rodzisz
się, by rozwijać skrzydła.
 
Pakiety coachingowe: LINK.

https://sklep813274.shoparena.pl/pl/c/Coaching-indywidualny-Anna/14
https://sklep813274.shoparena.pl/pl/c/Coaching-Indywidualny-Paulina/18


O DOTWAY

WARSZTAT

 

 
DOTWAY Learning & Development Solutions jako firma szkoleniowo-
konsultacyjna jest jedynym w Polsce dostawcą rozwiązań Core Energy™,
dla osób indywidualnych, zespołów i organizacji. 

Rozwiązania Core Energy™ są
akredytowane przez International Coaching
Federation z badaniem Energy Leadership
Index™ (E.L.I.) rekomendowanym przez
Forbes Coaches Council.
 

 

 
Pracując metodą Core Energy™ wspieramy naszych Partnerów w dotarciu
do swojego potencjału. Następnie pracujemy nad usunięciem blokerów, a
na koniec dodajemy wzmacniającą energię, aby świadomie, z odwagą i
skutecznie realizować cele i działać pełnią potencjału.

KONTAKT
www.dotway.com

info@dotway.com

505132310 (Anna) | 536 585 600 (Paulina)

#dotwaylearning on Facebook, LinkedIn, Instagram

http://dotway.com/

