
Pigułki wiedzy



Czym są Pigułki wiedzy?

To krótkie ok 10 minutowe nagrania odwzorowujące 33 techniki z naszej autorskiej gry Poligon
menedżerski. Dotyczą one obszarów: komunikacji, zarządzania i zarządzania czasem.

To wiedza, którą masz na "3 kliknięcia".
Możesz je oglądać gdzie i kiedy tylko
chcesz na naszej platformie.

Zamiast 1,5 godziny naucz się w 7 minut

https://newplayers.pl/gry-poszkoleniowe/gry-menedzerskie/poligon-menedzerski/


Przede wszystkim zdobywasz wiedzę na temat zarządzania. Powtarzasz ją wybiórczo
w zależności od potrzeb i masz „pod ręką” gotowy przepis na to, jak poradzić sobie
w konkretnych sytuacjach, które pojawiają się w życiu każdego menedżera.

A więc, metaforycznie: aplikujesz sobie taką pigułkę, która uleczy problem :)

Zacznijmy od DLACZEGO…
Dlaczego Pigułki wiedzy to dobry wybór?

Masz chwilę przerwy przed spotkaniem z pracownikiem? Obejrzyj Pigułkę!

Nie wiesz, jak zareagować, gdy twój pracownik nie wykonał zadania, które mu 
zleciłeś? Obejrzyj Pigułkę!



Dla kogo są Pigułki wiedzy?

Duże organizacje, które
mają w swoich szeregach

grupy menedżerów na
różnym szczeblu.

Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa, które z

różnych powodów nie
organizują regularnie

szkoleń menedżerskich.

Indywidualne osoby, które
zainteresowane są

samorozwojem.



Katalog Pigułek - KOMUNIKACJA

Most porozumienia 2. Komunikat JA 3. Koncentracja 
na faktach

4. Styl agresywny 5. Styl lekcewarzący

9. Reagowanie 
na pochwałę 

13. Schemat rozmowy 
w sytuacji 

konfliktowej

8. FUKO

12. Dekodowanie 
aluzji

7. Styl asertywny

11. Odmawianie

6. Styl uległy 10. Reagowanie 
na krytykę

https://www.youtube.com/watch?v=DVR3QAfMSIs


Katalog Pigułek - ZARZĄDZANIE

16. III etap rozwoju 
pracownika - praktyk

18. Styl instruktarzowy17. IV etap rozwoju 
pracownika - ekspert

6. Styl uległy

15. II etap rozwoju 
pracownika - adept

14. I etap rozwoju 
pracownika - debiutant

23. Standard 5W2H22. Schemat rozmowy 
menedżerskiej

21. Styl delegujący20. Styl wspierający

27. Umowy w 
zespole

26. Zasada SMART25. Cykl podnoszenia 
efektywności O-A-P-D

24. Egzekwowanie 
zadań



Katalog Pigułek - ZARZĄDZANIE CZASEM

28. Efekt piły 30. macierz
Eisenhowera

31. Kryteria określania 
priorytetów

29. Krzywa wydajności 32. Reguła 
Vilfreda Pareto

33. Metoda planowania 
TRZOS Możesz oglądać

na swoim

smartfonie!

https://www.youtube.com/watch?v=o6mV7reD2i0&t=173s


Oferta cenowa

Cały zestaw 33 Pigułek
1550 PLN

Zestaw 3/6/9
od 160 PLN.

Pojedyncza Pigułka
50 PLN



Zapraszam do kontaktu

Aleksandra Świętek

e-mail: a.swietek@newplayers.pl

telefon: 668 042 744

Odkrywaj z nami
Źródła swojej mocy.

Psst…
Zostańmy w 
kontakcie na 
LinkedIn ☺

https://pl-pl.facebook.com/newplayerspoland/
https://newplayers.pl
https://www.linkedin.com/company/new-players-poland-sp--z-o-o-/
https://www.youtube.com/channel/UCuM2RINzyWETlVxU7_h2j6Q

