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Business Creative Thinker
wyprzedzaj schematyczną konkurencję dzięki
metodom myślenia twórczych geniuszy
Dzięki sprawdzonym metodom kreatywnym znacznie lepiej
będziesz radził sobie z wyzwaniami i szybciej znajdziesz
rozwiązania w pracy, firmie i innych sytuacjach z życia. Unikniesz
stresu i dostrzeżesz unikalne pomysły, których wcześniej nie
widziałeś np.: na podwojenie sprzedaży bez wielkich nakładów lub
generowanie oszczędności.

Podczas całodniowego warsztatu dowiesz się jak:
 znacznie skrócić czas rozwiązywania problemów w pracy i firmie
przez co ograniczyć stres
 poprzez kreatywne rozwiązania wyprzedzić schematyczną
konkurencję
 odkryć nowy punkt widzenia aby np.: bez dodatkowych nakładów
podnieść sprzedaż
 zawsze wpadać na lepsze, kreatywne pomysły, gdy wszystkim
wokół już ich brakuje np. na znalezienie oszczędności bez
obniżenia jakości
 łamać schematy myślowe, które zatrzymują Cię i
uniemożliwiają stworzenie genialnego rozwiązania

Program:
Moduł I Jak skracać czas rozwiązywania problemów metodami
kreatywnymi?


Myślenie kreatywne jako narzędzie rozwiązywania problemów



Autorski algorytm znacznie skracający rozwiązanie problemu



Trening algorytmu na realnym zadaniu uczestnika

Moduł II Myśl i działaj inaczej niż konkurencja – przekraczaj schematy
myślowe u ich źródła.


Geneza Twoich schematów myślowych



Jak działają schematy myślowe w Twoim umyśle?



Metoda identyfikacja i przekraczania ukrytych, nieświadomych
ograniczeń



Trening metody i rozwiązanie realnego zadania uczestnika

Moduł III Myślenie twórczych geniuszy jak Jobs i Ford – jak znaleźć pomysł
w biznesie, którego nie widzą inni?


Kiedy i jak straciłeś zdolność myślenia jak kreatywny geniusz?



Na czym polega myślenie kreatywnych geniuszy?



Metoda

analogii

wymuszonej

–

gdy

zabraknie

Ci

nowych, oryginalnych pomysłów


Trening metody i rozwiązanie realnego zadania uczestnika

Moduł IV Rozwiązuj kreatywnie problemy we śnie – strategia procesu
inkubacji i twórczego olśnienia.


Jak działa twórcze olśnienie?



Jak programować umysł aby rozwiązywał dla Ciebie problemy we
śnie



Metoda feedforward – dziel się i uzyskuj pomysły od innych –
kreatywna forma networkingu



Trening metody i rozwiązanie realnych zadań uczestników

Co zyskasz jako uczestnik:


Wypracujesz nowe, trafne pomysły i rozwiązania dla Twojego realnego
zadania, które możesz zgłosić przed szkoleniem



Szybkimi i prostymi w użyciu metodami otworzysz umysł na
niewidziane do tej pory możliwości rozwiązań w swoim biznesie



Będziesz mógł czerpać nowe inspiracje i dzielić się nimi w grupie
niezwykle pomysłowych i przedsiębiorczych osób



Kupon o wartości 80 zł do wykorzystania w sklepie ze szkoleniami
online

Trener
Tomek Bąkowski
Od

2010

roku

pracuje

wyspecjalizowanymi

metodami kreatywnymi (blisko 600 godzin sesji i
szkoleń) po to aby jego klienci skracali czas
rozwiązywania

problemów

biznesowych

i

uzyskiwali przełomowe rezultaty. Jako trener
przeszkolił już ponad 700 osób w tym 100
Menadżerów

zajmujących

się

komercjalizacją

innowacji.
Moderuje prace zespołów w projektach specjalnych aby skrócić min. 5cio krotnie czas rozwiązania problemów i stworzenia kreatywnej
koncepcji np.: na podwojenie sprzedaży niskim kosztem, wejście w
nisze, na nowe rynki, znalezienie nowych strumieni przychodów przy
obecnych

zasobach

pozyskanie

lepszych

klientów,

oryginalne

wyróżnienie się na tle schematycznej konkurencji,
Wśród jego klientów są zarówno korporacje jak ING Bank Śląski,
Viessmann, Polsat Media, Santander Consumer, IBM ja również firmy
sektora MŚP
Mówca podczas TEDxWSB 2013 (link), prowadzi warsztaty w kraju i za
granicą m.in. w Niemczech i Szwecji skąd czerpie inspiracje i
doświadczenia, które z powodzeniem wdraża na rynku polskim.

Miejsce i czas

Termin i miejsce:
 Termin: 26.09, sobota, 10:00-16:30
 Miejsce: ul. Chrobrego 12-14, Wrocław (dostępny bezpłatny
parking)
 Catering: przerwy kawowe, przekąski
 Oprawa muzyczna na żywo
 Certyfikaty: Uczestnictwa w szkoleniu Business Creative Thinker
Cena brutto: 299 zł
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