
Mój największy szkoleniowy sukces: 

Poczucie dumy patrząc jak pod moim okiem ludzie

rozwijają się i pną po szczeblach kariery zawodowej. 

Z szeregowych pracowników stają się specjalistami

albo liderami. 

Na szkoleniu nie potrafię obejść się bez: 

Poczucia sensu, że to co robię przełoży się realnie na

rozwój moich uczestników, że treści, które realizujemy

pomogą im w żuciu zawodowym czy prywatnym.

Na szkoleniu czuję satysfakcję, gdy: 

Uda mi się choć trochę wpłynąć na postawę

uczestników, bo mam przekonanie, że tylko wtedy

można dokonać trwałej zmiany. Wiedzę może

dostarczyć każdy, do zmiany postawy potrzeba czegoś

dużo więcej. 

Moja największa trenerska zaleta to:

regularne poddawanie się superwizji trenerskiej. Po

kilkunastu latach pracy na sali szkoleniowej łatwo jest

popaść w rutynę. Dzięki superwizji mogę się zatrzymać

i poprzyglądać temu jak pracuję. 

Podziwiam: 

Osoby, które realizują swoje cele w wielką

determinacja, cierpliwością i konsekwencją.

A po godzinach zawsze znajdę czas na: 

Bycie z rodziną.

Agnieszka Roguska
„Być może urodziłeś się bez skrzydeł,
ale najważniejsze, żebyś nie
przeszkadzał im urosnąć.”

Jestem trenerem biznesu, dyplomowanym coachem,

praktykiem sprzedaży oraz autorką programów

rozwojowych w obszarze biznesu, a prywatnie żoną i mamą

Hani 😊

Ze szkoleniami związana jestem od 2007 r. Na co dzień

wspieram menedżerów i zespoły sprzedażowe w realizacji

ich zadań i celów poprzez warsztaty, coaching, doradztwo.

Uczę liderów, jak budować i prowadzić efektywne zespoły

dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu sprawdzonych

narzędzi.

Uczę też handlowców różnych kanałów sprzedaży jak

skutecznie sprzedawać i jednocześnie budować trwałe

relacje z klientami. Pomagam rozwijać umiejętności

sprzedażowe oparte na orientacji na klienta i jego

potrzebach.

Podczas szkoleń czy spotkań indywidualnych dbam 

w najwyższym stopniu o stworzenie warunków, aby

zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość

doświadczania i trenowania nowych umiejętności. 

To, co mnie wyróżnia i jest moją siłą, to mocna

koncentracja na efektach wspólnej pracy. 

Koncentruję się na rozwiązywaniu realnych problemów

moich uczestników i klientów.

O mnie Co jeszcze warto wiedzieć

Dlaczego ze mną


