
Kreowanie marki osobistej
przełożonego
Warsztaty kadry wspomagającej działalność CEO na LinkedIn



Budowanie wizerunku marki osobistej jest
procesem trudnym i złożonym. W dobie medi�w
społeczno�ciowych, jako gł�wnego �rodka
komunikacji, �wiadomo�� i profesjonalnie
zbudowana marka osobista CEO, może przełoży�
się na realizację cel�w biznesowych. Po to
wyodrębnił się  m.in. boss branding, aby pom�c
liderom w reprezentowaniu firmy na zewnątrz. 

Proponowana oferta to pakiet zawierający szereg
unikalnych sposob�w na zbudowanie i
nadzorowanie marki osobistej przełożonego za
po�rednictwem Jego asystent�w. Innowacyjne
podej�cie prowadzącego szkolenie, pozwoli
wyr�żni� się wizerunkowo i komunikacyjnie
przedstawicielowi kadry zarządzającej, spo�r�d
innych przedstawicieli swojej branży w sieci.

Szkolenie jest prowadzone przez dr. Bartłomieja
Machnika, MBA - doradcę wizerunkowego w
obszarze boss brandingu.
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Atuty 
warsztat�w

Zajęcia prowadzone przez praktyka w
obszarze budowania wizerunku, autora m.in.
programu TV "Tw�j Branding" w Biznes24

Kompaktowy rozmiar grupy, umożliwiający
interakcję (max. 15 os�b)

Materiały szkoleniowe oraz certyfikat
uko�czenia warsztat�w

"Złota godzina" po zako�czeniu szkolenia -
darmowe doradztwo w zakresie budowania
wizerunku

05
Uczestnik otrzymuje "Poradnik kreatora
wizerunku 2.0"



Cele szkolenia

01
PREZENTACJA AKTUALNYCH
TREND�W W BUDOWANIU
WIZERUNKU CEO

02
KOREKTA OBECNIE
FUNKCJONUJĄCEGO
WIZERUNKU I
DOSTOSOWANIE GO DO
OBECNYCH WYZWA�

03
ZAPLANOWANIE MARKI
OSOBISTEJ PRZEŁOŻONEGO  
W PERSPEKTYWIE
DŁUGOFALOWEJ



Obszary
tematyczne
szkolenia
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�wiadomo�� budowania marki osobistej w social mediach
- fundament rozpoczęcia działa�

Jaką wybra� mentalno�� w sieci? Mechanizmy i
sposoby jej prezentacji

Najważniejsze i skuteczne zasady działania na LinkedIn -
case study

Emocje w komunikacji - element niezbędny w zarządzaniu
marką osobistą

Składowe
szkolenia

05 Jak nie prowadzi� profilu na LinkedIn? - case study



Certyfikat;
Materiały szkoleniowe;
"Poradnik kreatora wizerunku 2.0"

W ramach szkolenia:

Cena warsztat�w: 
2000 netto

Termin
23.06.2022r.
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Stosowane
metody podczas
szkole�

case study

analiza statystyczna

interaktywne budowanie wizerunku w sieci
(analiza profili w social mediach na bieżąco)

analiza jako�ciowa
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Prowadzący:
dr Bartłomiej Machnik,
MBA

Doradca wizerunkowy kadry C-Level w
obszarze bossbrandingu

Wykładowca akademicki i badacz,
prowadzący „Tw�j Branding” w TV Biznes24

ustalania strategii marki osobistej, 
kreowania wizerunku za po�rednictwem serwisu LinkedIn, 
nawiązywania relacji biznesowych, 
wsp�łpracy z mediami masowymi 

Wspiera kadrę menadżerską w obszarach: 

Absolwent studi�w MBA w obszarze
przyw�dztwa i coachingu



Zysk
Najważniejsze wartości szkoleń

01
UDZIAŁ W WARSZTATACH Z PRAKTYKIEM
BUDOWANIA WIZERUNKU

02
LICZBA UCZESTNIKÓW GWARANTUJĄCA
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

03
WERYFIKACJA OBECNEGO WIZERUNKU I
DOSTOSOWANIE GO DO OBOWIĄZUJĄCYCH
TRENDÓW



Kontakt
tel.: 600 068 541

mail@bmachnik.pl
 


